SCHOOLINFO NOVEMBER 2018
Beste ouders
In september en oktober heeft Sporo de kinderen uitgedaagd met het
stellen van doelen (D room) voor zichzelf, de klasgroep en ook de
school.
De komende twee maanden, november en december, komt Hokko het geluk van onze kinderen en
schoolteam mee vormgeven.
Na de herfstvakantie vernemen de kinderen meer over Hokko. Zij zullen thuis vast ook komen vertellen
over deze vogel die meegaat op ons pad van ‘Droom Geluk’.
Met de groeten van

November - startsein van de FLUO-actie
Het is reeds donker als de kinderen naar school komen. Na de herfstvakantie zetten we opnieuw het dagelijks dragen van een fluohesje in de kijker. Ook het dragen van een fietshelm voor de fietsers bevelen
we sterk aan. Via een spaarkaart kunnen de kinderen een uitstap met het gezin als beloning ontvangen.

Kijkvoormiddag en inschrijving in de kleuterschool
zaterdag 24 november 2018

Start je zoontje of dochtertje na de kerstvakantie of op 1 februari 2019 in de
Bijtjesklas?
Is je zoontje/dochtertje geboren in 2017?
Kom gerust eens langs op onze kijkvoormiddag van 10.30u. tot 12u. en laat je ukkepuk even wennen aan
het klasje.
De juffen staan klaar om je met enthousiasme te onthalen en te vertellen over het leven van alledag in
een kleuterklas en bij de instap in de peuterklas.
Heb je familie of vrienden die op zoek zijn naar een warme zorgzame school in een groene, rustige buurt?
Wij ontvangen hen graag op deze voormiddag.

Info-avond stadsklas Brussel—4e leerjaar
Op maandag 11 maart 2018 om 19u. gaat de info-avond door over de stadsklassen voor de ouders van het 4e leerjaar. Meer info volgt later nog. Graag deze datum al vrij houden.

Schaal van M—Whizzkids
In de week van 5 tot 9 november is het terug zover! Na de succesvolle 1e editie van De Schaal van M organiseren
Mediawijs en Ketnet een 2e editie tijdens de week van 5 tot en met 9 november 2018. Klas 6A en klas 6B spelen
mee en ontdekken hoe mediawijs de leerlingen zijn!
‘De Schaal van M’ start vanuit de populaire Ketnet-serie 4eVer. In een reeks van vijf webisodes, worden de personages telkens geconfronteerd met een thema zoals privacy, gaming, sexting, online reclame … Net zoals Robin, Lore, Gamil en Emma worden kinderen aan het denken gezet. Het doel? Mediawijs omgaan met de uitdagingen die
op hen afkomen.
In het 5e leerjaar nemen de leerlingen deel aan de ICT-wedstrijd Whizzkids. Deelname aan deze wedstrijd stimuleert leerlingen en leerkrachten om enthousiaste en “wijze” mediagebruikers te worden door passende, gerichte en
haalbare opdrachten aan te bieden binnen de snelle evolutie van media-aanbod en -middelen. De leerlingen van
het 4e leerjaar zullen ook de opdrachten uitvoeren maar dan eerder ter kennismaking.

Ouderavond veilig online
Op 8 oktober ging voor alle scholen in de scholengemeenschap de ouderavond met als onderwerp ‘Veilig online’
door. We kunnen terugblikken op een zeer boeiende interactieve avond met waardevolle tips, gebracht door een
enthousiaste spreker. Hoewel dit een zeer actueel onderwerp is, was de belangstelling vrij beperkt. Als 2e bijlage
wil ik toch het aanbod van websites doorgeven die wel eens van pas kunnen komen.

Inschrijving oudercontact in de kleuterschool— 20 en 22 november 2018
Vanaf 7 november om 19u. kan er via de website van onze school ‘online’ ingeschreven worden voor de oudercontacten in de kleuterschool. Ga hiervoor naar de klas van jouw kind—kies de juiste datum en daarna het tijdstip. Op
14 november worden de inschrijvingen afgesloten en daarna geven de juffen een bevestiging via het heen-enweerschriftje. We geven geen invulbriefje mee.

Eetfestijn— schatting pompoen
We mochten op 21 oktober 300 eters verwelkomen. Dank alvast aan de
aanwezigen!
Het schatten van het gewicht van een pompoen zorgde voor animo.
Maar liefst 196 briefjes werden ingevuld. Na het wegen konden we dus
een winnaar gaan zoeken.
De pompoen woog 11,256 kg. Sien uit klas 5A schatte het gewicht op
11,260 kg en benaderde het gewicht het dichtst en won hiermee een waardebon van €50. Proficiat Sien!

Gezonde voeding op school—Oog voor lekkers— wijziging fruitlevering
Na de herfstvakantie zal het fruit pas geleverd worden op woensdag i.p.v. op dinsdag.
Wegens pedagogische studiedag op 7 november, zal het fruit op donderdag 8 november
aan de kinderen geschonken worden.

Bodymap: “Voorbereiding pengreep”
Het is heel belangrijk dat baby’s, peuters en kleuters veel met hun beide handen kunnen voelen en betasten. Met andere woorden, vuile handjes horen bij de gezonde ontwikkeling van de handen.
Het is een verkeerde gedachte om te denken dat veel kleurplaten inkleuren de pengreep stimuleert.
BABYTIP:

Baby’s moeten echt zoveel mogelijk de kans krijgen om met beide handen te kunnen grijpen, voelen en
loslaten.
Geef je baby regelmatig materialen met verschillende texturen die ze ook in de mond mogen steken bv.
washandje, bijtring voorzien van verschillende texturen, houten blokjes (die niet te klein zijn), potjes, deksels, bekers, verschillende soorten ballen, …
Laat zeker toe dat de baby’s alles met de mond mee ontdekken. Dit is zelfs heel belangrijk voor de
mondmotoriek die ook samenhangt met de latere pengreep.
PEUTERTIP:

Peuters moeten ook zoveel mogelijk met beide handen voelen en betasten. Laat je peuter zoveel mogelijk
zelf op ontdekking gaan bv. in te tuin, het bos, het park, de speeltuin, …
Let enkel op dat het veilig blijft, maar vuil maken is veilig!
Op die manier leert je peuter wat hard, zacht, mals, scherp, prikt, nat, koud, warm, glibberig, bobbelig,
kriebelend, plakkerig, buigzaam, scheurbaar is.
Door het hanteren en manipuleren van verschillende materialen worden de handen alsmaar sterker en
soepelder om de latere pengreep ontspannen te kunnen uitvoeren.
KLEUTERTIP:

Ook je kleuter heeft nog heel veel nood aan “handengymnastiek” die ze krijgen door volgende activiteiten: kneden, scheuren, spelen met grijptangen, parels rijgen, torens bouwen met kleinere blokjes, steekparels, …
Voor de oudere kleuters kunnen we iets fijner gaan werken door volgende materialen aan te bieden: tollen, pincetten, druppeltellers, vlechten, knikkers, wasknijpers, vingerpopjes, …
Een pengreep leer je niet aan, maar een pengreep groeit vanuit de ontwikkeling als je alle stappen mag
ondernemen!


Dit is een oefening voor 5 jarigen:

Neem een blad papier en scheur het in kleine stukjes.
Neem één stukje papier en verfrommel het tot een propje. Doe dit met
alle papiertjes zodat je veel propjes krijgt.
Maak daarna met één hand een vuist en leg er met je andere hand
een propje op.
Schiet dan met duim en wijsvinger van de andere hand de prop weg.

Herdenking Wereldoorlog I
Op woensdag 10 oktober organiseerde de gemeente Laarne-Kalken een vluchtelingenroute
voor alle leerlingen van de derde graad. Hierbij denken we terug aan de vele vluchtelingen tijdens de eerste wereldoorlog maar ook aan alle mensen die nu op de vlucht zijn.
Enkele reacties van de leerlingen uit 5A…

Heel tof, het lijkt net echt. Het
was wel kort! De smokkelwaren zijn veilig thuis gekomen.
De Duitsers waren erg gemeen! En we hebben 2 keer
heel hard moeten lopen!! Of
was het 3 keer? Finn

De wandeling was super.
Het was wel wat kort maar het was
top. Vooral de controle was spannend . Sommige kinderen mochten
smokkelen.
De soep en cake waren lekker. Rune

We hebben een vluchtelingenroute gemaakt. Ik vond het wel een
beetje eng. Het was goed toneel
gespeeld. Ik vond het spectaculair.
Ik vond het een leuke tocht maar
kort.
Maurit

Het was heel leuk en het was
heel mooi maar wel kort.
Er waren veel Duitsers. We
moesten veel lopen en we
moesten ook in een rij staan en
mijn zus werd tegen een boom
geduwd. STAF

Ik vond het spectaculair en ik stond
helemaal te beven. De posten met de
Duitsers waren erg schokkend. De
oma en Tuurke waren zo zielig om
aan te zien. Al die mensen die vroegen om iets mee te smokkelen. Amai,
wat was dat.
Margaux

De vluchtelingenwandeling was heel leuk. Het
was heel spectaculair want we moesten echt
lopen en er werd net echt geschoten. Ze probeerden ook dingen in onze rugzakken te steken. Wij moesten vaak onze rugzak tonen en
we zijn vaak verschoten. Het was leuk! Liv

We zijn woensdag 10/10 gaan wandelen in de Kalkense Meersen, het thema was WO I. Ik vond het echt super leuk! Ik dacht
dat we uitleg gingen krijgen, maar dat was niet zo. We speelden alsof we in de oorlog leefden, we hoorden de hele tijd
schoten, moesten onze rugzakken legen en ze maakten van
ons smokkelaars. In het begin kwamen de Duitsers op ons af
en ik schoot in de lach. Natuurlijk werd ik uit de groep gepikt
met Frauke en nog een paar anderen. We zijn ook langs geweest bij de EHBO.
SIEN

Deze ochtend hebben we
de oorlog nagespeeld, die
verwerkt was in een wandeling. Van mij mocht het
nog wat langer duren. We
kregen tussendoor ook
soep en wortelcake in de
mouterij. Esther

KALENDER NOVEMBER 2018
Maandag

5

KS - LS

Start fluo-actie

Dinsdag

6

3K

Vertelling gemeente – om 8.20u. op school

Woensdag

7

KS – LS

Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL

Donderdag

8

6L

STEM-Olympiade

Zondag
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5L,6L

Uitreiking Melopeeprijs

Maandag
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2L

Bib

Dinsdag
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3KB, 4L, 6L ,5L

Woensdag
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3L

Bib
Oudercomité
Zwemmen

4L

SVS Badminton (nm)

€2

€ 4,5

Donderdag

15

5L, 6L
KS
KS – LS

Voorstelling rond WO I
GROOTOUDERSFEEST OP SCHOOL
Er worden vandaag geen warme maaltijden voorzien op
school, gelieve boterhammen mee te geven.

Vrijdag

16

6L

Zwemmen

3L
KS
KS – LS

Bib
GROOTOUDERSFEEST OP SCHOOL
Er worden vandaag geen warme maaltijden voorzien op
school, gelieve boterhammen mee te geven.
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Oudercontact
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Oudercontact

Vrijdag
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Bezoek boekenbeurs KWB

Zaterdag

24

KS

OPENKLASDAG

Maandag

26

3L

Sportweek

Dinsdag

27

1L, 5L
3L – 6L

Medisch schooltoezicht met vaccinatie (op school)
Personeelsvergadering: GEEN STILLE STUDIE

Woensdag

28

€ 4,5

€ 11

Ophalen koeken
3L

Zwemmen

€ 4,5
€ 4,5

Donderdag

29

4L

Bezoek AZ Maria Middelares

Vrijdag
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6L

Zwemmen

