NIEUWSBRIEF oktober 2019
Onderwijs op maat
We go STEM/ICT
Ook op onze school hebben we aandacht voor STEM: science – technology –
engineering – mathematics.
Deze maand staat er al heel wat op het programma:
•
•
•
•
•

L5: whizzkids: ICT-wedstrijd: SUCCES!
L5-6: we go STEM, dankzij een tip van ouders uit onze kleuterklas
L6: project elektriciteit en techniek, dankzij een ouder uit de ouderraad
die ons vanuit het secundair onderwijs heel wat komt bijleren
L6: als kers op de taart doen wij mee met de techniekolympiade:
DUIMEN allemaal!
L4 verbindt ICT en techniek tijdens de teamteach-momenten.

De 15 chromebooks die we kregen van de ouderraad zijn volop in
‘roulement’. Via een ontleensysteem in onze school kan elke klas hiervan
gebruik maken.
Zinvol onderwijs

Wij kijken in onze omgeving naar opportuniteiten waar we van kunnen
bijleren.
Zo komt een dierenarts uit de buurt op bezoek in het eerste leerjaar. Het is
tenslotte binnenkort Werelddierendag. De kinderen gaan na het bezoek

interactief aan het werk om allerlei zaken te weten te komen over dieren. Ze
gaan ook zelf op zoek naar zaken waar ze nog niet meteen een antwoord op
vinden en leren zo coöperatief (van en met elkaar). Door de grote
betrokkenheid is de motivatie om te leren groot.
Het vijfde en zesde leerjaar gaat op bezoek bij Aquafin en gaat met kompas
aan de slag tijdens de oriëntatieloop in het bos.
WEEK VAN HET BOS

Klas 3 en 4 en de kleuters gaan naar het bos om er de rijkdom en geheimen
van het bos aan den lijve te mogen ondervinden. Ervaringsgericht onderwijs:
lerend ervaren en genieten. Praktische info volgt via een afzonderlijk
schrijven.
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 uit het hoofd kunnen opzeggen zonder er nog veel over te moeten
nadenken) 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.

Sportactieve school
Scholencross
Tot zondag! Allen paraat voor een korte of langere wandel- of loopsessie…
We kijken er al naar uit.
Sportieve oproep van de gemeente

Help je ons om van Nazareth de fietsgemeente 2020 te maken?
Hang dan de affiche in bijlage uit aan de schoolpoort en spoor ouders en kinderen aan om te
stemmen.
De winnende gemeente krijgt een prijs om zijn infrastructuur nóg te verbeteren. En winnaar of niet:
elke stad of gemeente krijgt sowieso een Fietsrapport - ingevuld door de fietsers in hun stad of
gemeente.
Kortom, deze verkiezing wordt een nieuw instrument voor een beter (lokaal) fietsbeleid!
Vergeet niet de enquête in te vullen op www.fietsgemeente.be

Familiale sfeer
Oudercontact lager
Tijdens de week van 21 oktober zitten we graag samen om het over het
welbevinden en de schoolse vorderingen van uw kind(eren) te hebben. Jullie
krijgen nog een brief mee om hierop in te schrijven.

11 oktober komt het eerste rapport mee naar huis. Bekijk het samen met uw
kind. Ook het houdingenrapport vinden wij belangrijk. Onze werkgroep
jaarthema pimpte het volgens de aandachtspunten van ons ‘Hand in handjaar’.

Toffe projecten
Leerlingenraad
We stellen u onze nieuwe leerlingenraad voor:

Kato – Bas – Noor – Siebe – Wout – Camille – Jonah – Joséphine – Maurice en
Matisse vertegenwoordigen dit schooljaar de stem van hun klasgenoten in de
leerlingenraad.
Enkele initiatieven die vorige schooljaren gerealiseerd werden:
•
•
•
•

Frietjesdag
CleanTeam: beurtrol in de klassen om de speelplaats netjes te houden en
elkaar te sensibiliseren vuilnis in de juiste vuilbakken te doen.
Oplossingswiel naar aanleiding van gesprekken over pesten
…

7 oktober komen we voor de eerste keer samen.

Schoolbib
Onze schoolbib opent terug de deuren vanaf oktober. Maandelijks mogen de
kinderen er boeken ontlenen dankzij onze privé-bibliothecaris Els. Lezen is belangrijk
voor de algemene ontwikkeling. Een gezellig voorleesmoment thuis op het einde van
de dag is goud waard.
Cultuur
Klas 3 en 4 mogen genieten van de theatervoorstelling ‘Wolf’ in cc Nova. Deze
voorstelling wordt ons gratis aangeboden door de gemeente en daar zijn wij heel blij
om.

Ouderraad

WIST JE DAT …
… De ouderraad opnieuw uit de startblokken is geschoten?
… De werkgroepen opnieuw van plan zijn om het beste van zichzelf te geven?
… We op die manier tal van leuke acties op poten zetten?
… We zo ook financieel een steentje kunnen bijdragen?
… Ook het kriebelteam al weer op pad is geweest?
… We op 4 oktober de leerkrachten in de bloemetjes zetten voor de dag van de
leerkracht?
… De werkgroep verkeer druk bezig is met de voorbereidingen voor de fluo actie?
… We steeds op zoek zijn naar mensen die de ouderraad willen versterken?
… Ook losse medewerkers steeds welkom zijn!
… Je daarvoor best een mailtje stuur naar ouderraad@vbseke.be en je dan in de lijst
met losse medewerkers wordt opgenomen?
… De volgende ouderraad vergadering doorgaat op donderdag 17 oktober om
20u00?
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