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’t Wordt Pasen
als de jonge zonnestralen van buiten
ook bij mensen zichtbaar worden.
’t Wordt Pasen
als de naam van de mens naast je
met liefde wordt uitgesproken.
’t Wordt Pasen
als de woorden die mensen spreken
elkaar meer vertrouwen geven.
’t Wordt Pasen
als de nieuwtjes die we te vertellen hebben
vreugde brengen bij medemensen.
’t Wordt Pasen
als het oude verhaal van Jeruzalem
een gebeuren van vandaag mag worden.

IK ZET DE STAP VAN 3E KLEUTERKLAS NAAR 1E LEERJAAR
Welkom op de ontmoetingsvoormiddag op 22 APRIL 2017
om 10 u. op de lagere school, Kouterstraat 14.
Is je zoontje/dochtertje nog niet ingeschreven voor schooljaar 2017-2018?
Geef een seintje en we maken graag tijd voor meer info en de inschrijving !

Op zaterdag 24 en zondag 25 juni is iedereen welkom op ons schoolfeest !
Nieuwsgierig naar wat het worden zal ? Het is nog even wachten vooraleer we het thema bekend maken !
We kunnen wel reeds meegeven welke klassen zullen optreden op zaterdag en op zondag.
Op zaterdag 24 juni : de kinderen van 1KA - 2KA - 3KB - 1A - 2A - 3B - 4B - 5A - 6A
Op zondag 25 juni: de kinderen van 1KB - 2KB - 3KA - 1B - 2B- 3A - 4A - 5B - 6B

Renovatie sanitair blok kleuterschool
We keken er reeds geruime tijd naar uit.
Op 22 maart werd de definitieve toestemming ontvangen voor de renovatie van het sanitair blok op de kleuterschool.
We laten binnen afzienbare tijd weten wanneer de werken zullen worden opgestart.

Opbrengst Broederlijk Delen 2017
Broederlijk Delen zet dit jaar het extreem droge Sahelland Burkina Faso in de kijker. Op onze school haalden we door de
spaardoosjes in elke klas en de fruitsap– en koffiestop het mooie bedrag op van € 380.
Hartelijk dank aan iedereen voor de solidariteit waardoor we een bijdrage kunnen leveren aan de actie “Stort regen voor
Burkina Faso”.

Voor STEM naar de bib
De klassen van de derde graad trokken naar de bib van Kalken voor het STEM spel. In groepjes van vier moesten
er acht opdrachten tot een goed einde gebracht worden.
We ontdekten :
– hoe en waarom een paperclip kan drijven op water.
– waarom een plastic valscherm langer in de lucht blijft dan een parachute van stof.
– hoe we met een lange papierstrook een regelmatige zeshoek vouwen.
– hoe een ballon door wrijving statisch wordt.
– hoe we met rietjes een hoge toren maken.
Verder puzzelden we een piramide in elkaar, maakten we een heuse pixeltekening aan de hand van coördinaten
en werd aan prenten van veel verschillende bruggen de juiste naam gekoppeld.
Tot slot kreeg elke klas een tof experimenteerboek. Iedereen vond het leuk!

Beste ouders,
In elke school moet een schoolraad opgericht zijn. Dit is zo bepaald in het participatiedecreet. De schoolraad wordt om de vier jaar samengesteld. Op 1 april (het is heus geen aprilgrap) 2017 is het zover! De
schoolraad wordt dan opgericht.
Welke stappen hebben we daarvoor ondernomen? We lichten het even voor je toe omdat dit uitermate belangrijk is
voor de participatie op school.
De werking van de schoolraad is geregeld in het huishoudelijk reglement. Daarin staan de afspraken met betrekking
tot de samenstelling en daarbij het aantal vertegenwoordigers voor de groep van personeel, ouders en lokale gemeenschap. Van elke geleding zijn er evenveel vertegenwoordigers. Dit aantal is minstens twee.
Bij het oudercomité zijn een dertigtal ouders aangesloten. Na enkele gesprekken en een stemming onder de leden van het oudercomité wordt nu de stap gezet naar een ouderraad. Uit de ouderraad zijn 2
ouders gekozen die als oudervertegenwoordigers willen zetelen in de schoolraad nl. Bart De Jaeger en
Marjolein Van Bogaert.
Juf Michèle Dekeyser en juf Brigitte De Plus zullen telkens als afgevaardigden voor het personeel aanwezig zijn.
Ook de lokale gemeenschap kan zijn stem laten horen. Hiertoe zijn dhr. Marc Peleman en mevr. Veerle Mathys aangesproken en zij zijn bereid om deel uit te maken van de schoolraad.
Mede namens het schoolbestuur wil ik, als directeur, ieder danken voor het engagement dat aangegaan wordt voor de
verdere uitbouw van de school.

Erfgoeddag 2017
Op zondag 23 april 2017 organiseert de Historische Woonsteden in samenwerking met de gemeente Laarne Erfgoeddag. De Historische Woonsteden organiseren een vogelverschrikkerswedstrijd voor alle klassen van Laarne
en Kalken.
In elke klas is een vogelverschrikker gemaakt. Het was een waar plezier om de kinderen en juffen/meesters aan
de slag te zien gaan met allerlei attributen. Gelukkig zat het weer mee en kon men op de speelplaats aan de vogelverschrikkers werken met hooi, naald en draad, hamers, spijkers, zaag, gips, ...
Al deze creaties kunnen op 23 april in de Kasteeldreef te Laarne bewonderd worden. Misschien slepen we wel
een prijs in de wacht en maken we kans op een uitstap naar de Folon stichting gelegen in het prachtige park
Solvay in Terhulpen .

Familienieuws
Overlijden
Jens De Schutter, broer van Sharon De Schutter ( L6B)
Aan de familie van de overledene wensen we veel sterkte toe.

Eerste communietocht en instapviering Sint – Denijs Kalken
Aan de hand van enkele opdrachtjes gingen we samen op weg in de kerk:
verkennen van de doopkapel, alles op en rond het altaar van dichtbij mogen bekijken, je eigen hand tekenen bij
Jezus, een gebedje schrijven, de glasramen met de sacramenten bekijken en luisteren naar het verhaal van Jezus
en de vissers.
Het was een drukke maar sfeervolle bedoening, waar ouders en kinderen vlot samenwerkten. Daarna vierden
we dan samen in een overvolle kerk eucharistie en brachten de kinderen elk hun geknutselde handje bij Jezus.
De kinderen zongen vol overgave ‘Ook God kent mijn naam’.
We zijn er zeker van dat God hun naam veilig heel diep in zijn hart bewaart.
Proficiat aan onze kindjes !
Jullie zijn flink op weg
naar de eerste communie!
Juf Brigitte en juf Sara

Bodymap: het belang van bewegen voor de ontwikkeling
van de hersenen bij onze kinderen.

De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode. Het is van groot belang dat we onze kinderen tijdens deze periode een heel rijke stimulerende omgeving aanbieden.
Alle kinderen moeten dus spelenderwijs, in de echte wereld, heel veel bewegingservaringen opdoen.
Als kinderen voldoende spelen en bewegen zullen de vaardigheden voldoende geautomatiseerd worden.
Het automatiseren van vaardigheden is nodig om meer complexe vaardigheden te kunnen aanleren.
De bodymap-oefeningen zijn belangrijk om vlot te leren schrijven, rekenen, lezen en zich goed te kunnen concentreren.
Het is de bedoeling dat de oefeningen zoveel mogelijk herhaald worden, indien mogelijk elke dag.
Veel plezier ermee……
Dit is een oefening voor 4/5 jarigen:
Sta mooi rechtop. Leg een washandje of pittenzakje
op je hoofd. Stap twee keer rond de tafel.
Kijk recht voor je!

Makkelijker: Hou met één vinger het washandje of
pittenzakje op je hoofd tegen.
Moeilijker: Stap met je handen op je rug. Of stap achterwaarts.
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