NIEUWSBRIEF oktober 2018
Onderwijs op maat
Zorg op onze school
We geven onderwijs op maat en dat zijn niet zomaar loze woorden.
Tweewekelijks zitten we (= klastitularis, juf Sarah, juf Meredith en mevrouw
Leen) samen rond de tafel om kleine of grotere moeilijkheden te bespreken
die opgemerkt zijn in de klas. Samen zoeken we naar oplossingen,
hulpmiddelen, … om elk kind stappen vooruit te laten zetten. Soms gaat dit
om een éénmalig duwtje in de rug, anderzijds kan het ook zijn dat een langer
traject op poten gezet wordt.
Tijdens deze overlegmomenten neemt juf Els de klas over in het lager en juf
Daphne bij de kleuters. Deze nieuwe leerkrachten komen in beeld in onze
school dankzij het lerarenplatform, een initiatief van onze minister om de
scholen extra te ondersteunen.
Coöperatief werken in de klas
Kinderen krijgen verantwoordelijkheid op onze school. We kauwen hen niet
alles voor maar laten hen samen in groep op zoek gaan naar oplossingen en
antwoorden, uiteraard onder begeleiding van de klastitularis.
Zo zullen de leerlingen b.v. bij een thema van wereldoriëntatie gaan
nadenken over hoe b.v. een regenboog ontstaat. Doordat ze zelf naar
antwoorden op zoek gaan, zal de kennis veel langer blijven hangen.
Interessante vragen duiken op. De voldoening om samen antwoorden te
vinden is groot.
De betrokkenheid en interactie vergroot, alsook de motivatie. Alleen maar
pluspunten dus.

De momenten waarop we teamteachen, dus met 2 leerkrachten voor de klas
aan de slag gaan, kunnen de kinderen bij deze werkvormen nog nauwer
begeleid worden.
Met Bingel lezen op maat
Het technisch leesniveau van de kinderen werd opnieuw bepaald via een
leestest. Sommigen namen een sprong vooruit tijdens de grote vakantie. Op
Bingel staan boekjes klaar op het juiste leesniveau van uw kind.
Tafeltraject
Naar jaarlijkse gewoonte nemen we de tafels extra onder de loep bij het
begin van het schooljaar (klas 3 en 4). Het kennen van de tafels is een
belangrijke basis voor nieuwe leerstof van wiskunde die nog volgt. We kunnen
er niet genoeg de nadruk op leggen dat het automatiseren van de tafels (=
snel kunnen opzeggen zonder er nog veel over te moeten nadenken = uit het
hoofd kennen) ontzettend belangrijk is.
Het zorgteam bouwde een tafelbib uit. De tafelbib biedt heel wat spelletjes
om de tafels op een ludieke en alternatieve manier in te oefenen. Deze
worden dit jaar in de klas aangeboden.
TIP: Oefen ook thuis dagelijks met uw kinderen.

Sportactieve school
Sport op school
Na kronkeldidoe voor het eerste en tweede leerjaar staat binnenkort de
kleuterboemeldag voor de 3de kleuterklas op het programma.
Tijdens de strapdag gingen we stappen en trappen. Op de ‘toon je sport’dag genoten we met volle teugen van alle sporten die onze kinderen
uitoefenen. Binnenkort horen we het startschot van de scholencross. We
kijken uit naar een toffe urban trail-editie in Nazareth.
We krijgen nog vraag om hiervoor in te schrijven, maar de gemeente liet
weten dat alle inschrijvingen afgesloten zijn. Je kan sowieso komen
supporteren en meegenieten van de sfeer.

Familiale sfeer
Schooletentje
Allen welkom op zaterdag 13 oktober op ons Halloween-schooletentje.
Jullie kunnen nog inschrijven tot en met maandag 8 oktober.
Zoals elk jaar gaan we ook op zoek naar een helpende hand hier of daar…
Binnenkort krijgen jullie daar een briefje voor mee. Tof dat we op jullie kunnen
rekenen.
We kijken ook terug uit naar de taarten die we op ons dessertbuffet mogen
aanbieden dankzij de culinaire kunsten van onze ouders of grootouders. Alvast
bedankt hiervoor.
Oudercontacten
De eerste oudercontacten voor de lagere school komen eraan. Jullie krijgen
hiervoor een afzonderlijk schrijven mee.
Tweede oudercontact staat gepland in de week van 4 februari.
NIEUW!
Dit schooljaar gaat het 3de oudercontact NIET door op de laatste schooldag maar
wel op 27 en 28 mei. Noteer het alvast in je agenda.
Voor de kleuters zijn er twee oudercontacten gepland.
•
•

Week van 10 december
Week van 6 mei

Het is steeds mogelijk dat we u persoonlijk aanspreken voor een extra overleg indien
we dit nodig achten.

Toffe projecten
Schoolbib
Onze schoolbib opent terug de deuren vanaf oktober. Maandelijks mogen de
kinderen er boeken ontlenen dankzij onze privé-bibliothecaris Els. Er volgen ook terug
leesmiddagen tijdens de koude maanden. Lezen is belangrijk voor de algemene
ontwikkeling.

Pastoraal
Onze werkgroep pastoraal zit niet stil.
Vrijdag hebben we onze startviering en luiden we de bel extra bijzonder om 14.55u in
het kader van ‘Saved by the bell’.
We staan er in de klas bij stil dat niet alle kinderen in de wereld naar school kunnen
en steken hen een hart onder de riem met dit gebaar.
Ook voor Jane ons ‘plan’kindje was naar school gaan nog niet zolang
vanzelfsprekend. Mede dankzij onze steun kan zij nu wel naar school gaan maar we
sparen graag verder zodat ze ook nog leerrijk didactisch materiaal kan
aanschaffen. We zijn blij dat we als school samen met vele anderen
sponsors kunnen meestappen in dit verhaal.
Cultuur
Klas 3 en 4 werden al getrakteerd op een cultureel hoogstandje.
Deze maand is het de beurt aan klas 5 en 6. ‘Fluut’ van Brandung staat op 9 oktober
op het programma in cc Nova.
De kleuters en de eerste graad komen later nog aan de beurt.
Boerderijklas
Op vrijdag 26 oktober worden alle ouders van de kinderen uit het eerste en tweede
leerjaar uitgenodigd in de turnzaal waar een tentoonstelling zal plaats vinden met
leuke herinneringen van de super geslaagde boerderijklas in ‘het bakkershof’.

Opgelet
Op maandag 1 oktober en woensdag 10 oktober is er geen school.

Ouderraad

Wist je dat...
... de ouderraad er dit schooljaar al 3 activiteiten heeft opzitten?
... we op 20 september onze eerste vergadering hadden?
... we heel blij waren 4 nieuwe gezichten te zien?
... nieuwe leden het hele schooljaar lang welkom zijn?
... onze website nu deel uitmaakt van de schoolwebsite www.vbseke.be?
... onze 4 werkgroepen al volop plannen aan het maken zijn voor hun activiteit(en)?
… na de herfstvakantie ‘les Flics Ludiques’ terug langskomen dus dat jullie best een
fluojasje voorzien?
... we in de wintermaanden weer gezelschapsspelletjes zullen aanbieden op vrijdagmiddag?
... we op 18 oktober nog eens samenkomen en dat iedereen opnieuw heel welkom is?

… het nieuwe meubilair voor klas 2 en de Nijntjesklas geleverd worden deze week?

Dank je wel aan de ouderraad om dit te realiseren voor
onze school!
Dank je wel aan alle ouders. Dankzij jullie steun aan de
ouderraad (Valentijnsontbijt, schoolfeest, …) kon de
ouderraad dit realiseren voor ons.

