NIEUWSBRIEF december 2018

In de advent
wijst kwetsbaarheid de
weg. Op kousenvoeten en
met kwetsbaar
verlangen stappen we de
advent en elkaars wereld
binnen. Stap je mee?

Onderwijs op maat
Teamteaching
Teamteachend krijgen de kinderen onderwijs op maat. Sterke rekenaars kunnen snel
zelfstandig aan de slag en krijgen uitdaging waar nodig. Kinderen die iets meer tijd
nodig hebben, krijgen die en elk met een juf of meester op maat. We gaan geen
uitdagingen uit de weg.
De laatste jaren heeft ons team zich hier reeds in geprofessionaliseerd. We leren nog
altijd graag bij. In december en januari gaan we eens in elkaars schoenen staan. We
gaan leren van elkaar en piepen eens hoe onze collega’s het teamteachen
aanpakken. De leerkrachten gaan dus bij elkaar op bezoek en stretchen hun eigen
vaardigheden. SAMEN STERK… en het past nog bij ons jaarthema ook!

Tafelbib
We blijven het herhalen. Tafels zijn HEEL belangrijk. We moeten ze ‘rats’ uit het hoofd
kennen want hebben ze in heel wat wiskundige oefeningen nodig. We merken dat
er nog een duwtje in de rug kan gegeven worden en onze tafelbib gaat terug open.
Ons zorgteam begeleidt dit initiatief. We vragen ook aan jullie, als ouders, om hier
thuis op in te zetten. Tafelspelletjes in de auto, voor het slapen gaan, aan de
ontbijttafel,… elke oefenkans is een extraatje! Niet twijfelen, doen!

Woensdag 5 december: conferentie: geen school
Geen school voor de kinderen maar wel voor de leerkrachten.
We stappen in een traject rond herstelgericht werken. Hoe gaan we met ruzies om,
hoe leren kinderen juist reageren in conflictsituaties, hoe gaan we respectvol met
elkaar om, hoe gaan we er als volwassenen mee om, hoe gaan we om met pesten,
wat doet dat met de ander, hoe leren we uit conflicten,…, hoe sluiten we conflicten
af en herstellen we de rust?
We kijken uit naar een boeiende en leerrijke voormiddag en gaan er doorheen het
ganse schooljaar ook verder mee aan de slag. We houden jullie op de hoogte.

Sportactieve school
Kinderyoga
De eerste sessies zitten er bijna op, maar geen nood. We zetten dit initiatief verder.
Inschrijvingsbrief kregen jullie vrijdag mee en we voegen nog eens toe in bijlage.

Familiale sfeer
Sint
6 december komt eraan.
Donderdag verwachten we Sint en Piet op onze school. Elk jaar een bijzondere
belevenis en we hebben jullie er graag bij. Ouders en grootouders mogen de blijde
intrede komen meemaken en krijgen een koffietje aangeboden door onze
ouderraad.
We trekken veel sfeerfoto’s voor de mensen die er jammer genoeg niet kunnen bij
zijn. Alle begrip.

Oudercontacten kleuter
Volgende week staan de oudercontacten voor de ouders van de kleuters op het
programma. We praten graag over de algemene ontwikkeling van uw kind en over
het welbevinden en de betrokkenheid op school.

INFO van onze preventie-adviseur:
JODIUMTABLETTEN OP SCHOOL
De Federale Overheid adviseert aan scholen om jodiumtabletten in huis te hebben.
Het nucleair risico is weliswaar klein, maar niet onbestaande.
De school beschikt vanaf heden over een voorraad jodiumtabletten en zal deze toedienen bij
een noodsituatie.
Als een tablet wordt ingenomen kort voor de blootstelling aan radioactief jodium, wordt de
opname ervan geblokkeerd. De schildklier is dan beschermd en dat voorkomt
schildklierkanker op latere leeftijd.
Indien uw kind om medische redenen (allergie) geen jodiumtabletten mag toegediend
krijgen, vragen wij om dit schriftelijk te melden aan de directie.
Meer info: www.nucleairrisico.be

Toffe projecten
STEM-Olympiade
Onze leerlingen van het 6de leerjaar zetten een knappe prestatie neer! Drie
leerlingen behaalden een TOPscore maar misten op een haar na de finale. De
concurrentie was bikkelhard maar voor ons zijn onze leerlingen allemaal winnaars.
De inzet en het enthousiasme waarmee ze deze uitdaging aangingen verdient een
GROOTS applaus.
Whizzkids
De ICT-bollebozen uit het vijfde leerjaar gaan er week na week voor om de
opdrachten tot een sterk einde te brengen. Er verschijnen zelfs dansende en
draaiende olifanten op het scherm enkel en alleen door de juiste programmatie.
Bijzondere talenten in klas 5. We duimen dat hun prestaties beloond worden.

Jaarthema
Op onze kousenvoeten komen we dichterbij kerst. In deze periode hebben wij oog
voor de kwetsbaren.
Zo spaarden we een extra centje voor Jane, ons Plan-kindje.
Samen met onze pastorale werkgroep en de leerlingenraad organiseren we terug
een voedselinzameling ten voordele van De Kruk. Brengen jullie ook iets mee?

Onze kerstbomen zullen gesierd worden met babysokjes en iedereen krijgt een
wenssok waar we voor elkaar positieve boodschappen mogen instoppen.
Allemaal mooie en warme initiatieven waar we SAMEN achter staan.

Info
Juf Petrocsja zal nog tot aan de kerstvakantie vervangen worden door juf Els.
Juf Leen wordt even vervangen door meester Glenn.

Ouderraad

Wist je dat...
... het kriebelteam na de herfstvakantie alle hoofdjes controleerde?
... we geen luizen hebben gevonden, wel heel wat neetjes dus blijven controleren en
behandelen is de boodschap?
... de spelletjesnamiddag op 18 november heel gezellig was?
... onze werkgroep 'cultuur' deze organiseerde?
... zij ook een hoop spelletjes aankochten?
... deze spelletjes nu op vrijdagmiddag gebruikt worden voor de spelletjesmiddagen?
... er al 2 spelletjesmiddagen waren voor K3/L1 en L2/L3?
... L4-L5-L6 op 7 december eindelijk aan de beurt zijn?
... de Sint op 6 december naar school komt?
... er een praatcafé zal zijn in de eetzaal?
... alle ouders/grootouders welkom zijn om daar even op te warmen en na te praten met
een koffie of thee?
... we heel blij zijn zo veel fluo op de speelplaats te zien?
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