SCHOOLINFO NOVEMBER 2019
Hopen is verbinden
Mensen geven elkaar een hand en zoeken eigenlijk voortdurend
naar verbondenheid.
Verbondenheid schept rust en vertrouwen.
Ze versterkt, schept een draagvlak én hoop!
STEUN AAN SAARTJE
Op onze school zijn maar liefst 276 polsbandjes verkocht om Saartje te steunen in haar
zeer zware strijd tegen leukemie. We willen iedereen een dankjewel zeggen voor de
steun en de aanwezigheid op de benefietmatch.
We hebben op school ondertussen Bednet opgestart. Het geeft Saartje tussendoor toch wat moed als ze
op deze manier contact kan houden met haar klasgenoten en vrienden.

Welkom grootouders!
Op 25 en 26 november nodigen de kleuters en kleuterjuffen de grootouders uit om samen een voormiddag op de school, in de klas door te brengen.
De uitnodiging wordt na de herfstvakantie meegegeven.

Open klas voormiddag—zaterdag 30 november— 10u. tot 12u.
De peuters die starten na nieuwjaar, of op 3 februari 2020 kunnen op zaterdagvoormiddag 30 november
al eens even hun klasje verkennen.
Ben je nieuwsgierig naar de schoolwerking? Kom dan gerust even langs!
We leiden je rond en vertellen over ons pedagogisch opvoedingsproject.

Digitaal aanmelden - inschrijven
Het inschrijven van kinderen op onze school zal voor schooljaar 2020-2021 anders verlopen. De scholen
in Laarne-Kalken starten met het digitaal aanmeldingssysteem. De ouders worden tijdig op de hoogte gebracht van de wijze waarop de procedure van het inschrijven zal verlopen.

Wij dromen gelukskleuren en geluksvormen…
Aan kleuren kan je een gevoel koppelen en dit hebben wij geleerd vanuit het
boek: “De kleur van emoties!”
Wij hebben veel gepraat over onze gevoelens en maakten onze eigen gevoelsmeter.

Maar de kleuters kwamen zelf op het idee om kleuren te maken en zij zijn beginnen experimenteren met
stiften en met gekleurde papiertjes.

Ook ik deed proefjes en dat vonden ze heel leuk: vb. met rood en geel papier maken we oranje!
De kleuters vroegen om dagelijks een proefje te doen. Ze waren zeer
verwonderd.

Vanuit het boek: “Het blauwe paard!” mochten zijzelf
een schilder zijn die zijn eigen kunstwerk ontwierp. De
resultaten hangen in de refter.
De volgende stap was het aanbrengen van de vormen.
We gingen op zoek naar de verschillende vormen zoals
cirkel, rechthoek, vierkant, driehoek in de klas. Daarna
volgde een grote sorteeroefening.
Met verschillende technieken hebben wij dan een
ventje gemaakt.

Voorleesweek 2019 - 16 tot 24 november
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. In de media werd vermeld dat
8 op de 10 ouders dagelijks voorleest aan de kinderen. Dat is alvast zeer goed nieuws.
Doe zo verder, papa’s en mama’s!
Voorlezen betekent werken aan luistervaardigheid. Om goed te kunnen lezen en
begrijpend lezen ,dienen kinderen ook goed te kunnen luisteren naar verhalen, ...
Tijdens de Voorleesweek zet ‘Iedereen Leest’ graag het belang én het plezier van
voorlezen in de kijker.
De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november 2019 en staat in het teken van 'voorleesrituelen'.
Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt, ...
Wat is jullie voorleesritueel?
Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om!

“Spelend leren! Ook thuis?”
Op maandagavond 25 november 2019 wordt er binnen onze scholengemeenschap een infoavond georganiseerd over de ontluikende geletterdheid bij jonge kinderen. Zorgcoördinatoren en leerkrachten verbonden aan onze scholen zullen heel wat praktische tips geven in functie van de
taal-, denk-, en motorische ontwikkeling van uw kind(eren).
Op welke manier kan u, als (groot)ouder, hierbij ondersteuning bieden in de dagdagelijkse gezinsmomenten?
(Groot)ouders en school vormen immers belangrijke partners in de ontwikkeling
van onze kinderen. Vandaar deze ongetwijfeld boeiende en leerrijke infoavond.
Doelpubliek: (groot)ouders van kleuters en leerlingen 1ste leerjaar.
Toegang: gratis
Na de herfstvakantie volgt nog een brief met een mogelijkheid tot inschrijven.

Winterfair: gekozen project— inrichting SNOEZELHOEK
Met de opbrengst van de Rode Neuzen Dag— Winterfair—wensen we een snoezelhoek in te richten in de
kleuterschool.

Infrastructuurwerken: renovatie kleuterklassen + traphal
We ontvingen de gunningsaanvraag voor renovatie van 4 kleuterklassen en de traphal.
Eind november starten de renovatiewerken die in 3 fasen zullen verlopen.
Tegen de kerstvakantie voorzien we dat de eerste klas schildersklaar is. Na deze schilderwerken zullen de
kinderen van de Dolfijnenklas naar de nieuwe klas verhuizen.
Na de kerstvakantie vangt fase 2 aan. Deze fase omvat de renovatie van de huidige Dolfijnenklas en vroegere Koalaklas met traphal. In fase 3 komt de huidige Vlinderklas aan de beurt.
Als we het vooropgestelde schema kunnen aanhouden, zijn de werken achter de rug tegen het schoolfeest van 6-7 juni.
In naam van het schoolteam wens ik nu reeds het oudercomité te danken voor de ‘vrijwillige’ helpende
handen.

Verkeersveiligheid—zichtbaarheid in het donker
Na de herfstvakantie start opnieuw de actie ‘Helm op, Fluo top!’
We promoten het dragen van een fluohesje en stimuleren de fietsers om nog meer de fietshelm op te
zetten. De kinderen worden dagelijks beloond met stickers waarmee ze ook sparen voor leuke beloningen.
Zowel in de kleuterschool als de lagere school is een wisselbeker voorzien die wekelijks uitgereikt wordt
aan de klas met het hoogste percentage leerlingen die een fluohesje en fietshelm dragen.

Kriebelteam
Op maandag 4 november doet het kriebelteam opnieuw zijn ronde in alle klassen.
Bij de laatste vergadering van het oudercomité is de vorige rondgang geëvalueerd. Vanuit deze evaluatie
wordt geopteerd om in de toekomst, bij vaststelling van luizen bij 1 of meerdere kinderen, een brief mee
te geven aan de kinderen van die klas. Hierop zal vermeld staan dat er luizen/neten gesignaleerd zijn met
daarbij de vraag om de haren eens na te zien en de natkammethode toe te passen.

Wijziging schoolactie
Vorig schooljaar maakten we een planning op van schoolacties die we wensen te organiseren. Door
enkele extra tussentijdse acties opteren we ervoor om de voorziene sponsortocht niet te laten doorgaan.
In januari organiseren we wel de 4de editie van de pizzaverkoop. Het afhalen is voorzien op 24 januari.
De opbrengst zal aangewend worden voor de herinrichting van de speelplaats.

Inzameling van gebruikte batterijen op school
Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen. Wij zamelen
gebruikte batterijen in en sparen op die manier punten. Per kilo gebruikte batterijen
ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten kunnen wij vervolgens inruilen voor
nuttig didactisch materiaal, ...
Dubbele puntenactie
Momenteel organiseert Bebat een dubbele puntenactie en kunnen we het puntentotaal van de school
een stevige boost geven. Van 4 november tot 24 november krijgt onze school dus niet 1 maar 2 punten
per ingezamelde kilo gebruikte batterijen.
Help ons om te sparen voor leuk extra didactisch materiaal en breng je gebruikte batterijen, op de lagere
school en de kleuterschool in die periode zeker binnen.

Inschrijving oudercontacten kleuterschool
Van 6 tot 11 november kan je via de schoolwebsite inschrijven voor de oudercontacten die doorgaan op
19 en 21 november.

Koekenverkoop oudercomité
Op woensdag 27 november kunnen de koeken afgehaald worden in de refter van de kleuterschool.

Infoavonden boederijklassen—stadsklassen
Op maandag 9 maart 2020 om 19.30u. geven juf Brigitte en juf Sara info over de boerderijklassen die doorgaan op 15-16 en 17 juni.
Dinsdag 10 maart 2020 om 19.30u. geven mr. Maarten, juf Jolien en juf Pauline info over de
stadsklassen naar Brussel die doorgaan op 25-26 en 27 mei.

Info vanuit de werkgroep speelpaats
Op woensdag 3 december komt de werkgroep om 19u.30 opnieuw samen in de refter van de kleuterschool en wordt het praatplan besproken.

Familienieuws
Geboorte


Lee, kleindochter van Marleen Roelandt (gewezen kleuterjuf op onze school)



Laïs, dochtertje van juf Kelly (kleuterjuf Vlinderklas-Dolfijnenklas vorig schooljaar)

We wensen de kersverse (groot)ouders van harte proficiat met dit wonderlijke gebeuren.

KALENDER NOVEMBER 2019
Maandag

4

Dinsdag

5

Instapmoment peuters
L6

Deelname mediaproject Schaal van M

K3

BIB

2L,4LB,

Woensdag

5LB,6LB

BIB

6

3L

Zwemmen (8u10)

8

4LA,5LA

BIB

K2,K3

Schrijfdans

€4,5
Vrijdag

Zondag

10

Winterfair Rode Neuzen Dag
5L,6L

Uitreiking prijzen Melopee jeugdpoëziewedstrijd Kalken

Maandag

11

Wapenstilstand—geen school

Woensdag

13

Pedagogische studiedag—geen school
3L,4L

Donderdag

14

SVS Badminton (namiddag)
personeelsvergadering— GEEN STUDIE

K3

Voorstelling van de gemeente: “Meneer Zee!”
Oudercomité

Vrijdag

Maandag

15

18

4L

Zwemmen

K1A,K1B

Schrijfdans

6LB

Scholenbezoek Scheppers (namiddag)

5L

Sportweek

€4,5

Dinsdag

19

KS

Oudercontacten in de kleuterschool

Woensdag

20

3L

Zwemmen (8u10)

€4,5

K3

Bezoek Sintenhuis (voormiddag)

€4

Donderdag

21

KS

Oudercontacten in de kleuterschool

Vrijdag

22

LS

Bezoek aan KWB boekenbeurs (1L,2L: €5—3L,4L:€10—5L,6L:€15)

Maandag

25

3L

Sportweek
Grootoudersfeest Bijtjesklas en Dolfijnenklas (voormiddag)
Infoavond ontluikende geletterdheid

Dinsdag

26

Woensdag

27

Grootouderfeest Beertjesklas en Vlinderklas (voormiddag)
2L

Zwemmen

€4,5

Afhalen koeken in de refter van de kleuterschool
Vrijdag

Zaterdag

29

30

5LA,5LB

Zwemmen

K2,K3

Schrijfdans
Open klas voormiddag in de kleuterschool

€4,5

