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GELUKKIG WORDEN
GRAAG ZIEN
GRAAG GEZIEN
WORDEN
Gelukkig worden heeft veel te maken met openheid voor de ander/Ander.
Ontvankelijk worden om liefde te ontvangen en liefde te geven. Dat is de kostbare drachme waar we elke
dag opnieuw naar op zoek gaan: openheid voor de ander: het kind, de jongere, de collega in ons midden.
In dat zoeken zeggen we: “Wie je ook bent, je mag zijn wie je bent. Zo ben je welkom op onze school en
waardevol in onze klas(sen), in ons team.”
Als katholieke dialoogschool beogen we dit te zijn in de dagelijkse praktijk: een school waar je het gevoel
kan hebben er te mogen zijn zoals je bent, in de gekwetstheid van het moment, in de twijfel en de onmacht zoals je je voelt.
ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN
In november denken we terug aan onze lieve doden
die ons voorgingen in een leven na de dood.
De kleurrijke bloemen op de graven zijn een teken dat
onze herinneringen door hen gekleurd zijn, door een
warme rode gloed van liefde.

Ik mag vanaf 12 november naar school… JOEPIE!
Op 12 november verwelkomen wij Remi, Teo, Jenson, Logan, Arthur en Clément. Wij wensen hen een
goede start toe op onze school en vooral vele momenten van al spelende leren!
Gezien de herfstvakantie eindigt op 11november mogen kinderen die op 10, 11 of 12 mei 2018 geboren
zijn, ook reeds instappen op 12 november.

Start renovatiewerken lagere school
Op 3 november starten de renovatiewerken op de lagere school.
Er komt een bijkomende nooduitgang in de gang van het 4e leerjaar, met uitweg naar het grasveld.
De nooduitgang zal daarna tijdelijk dienst doen als toegang tot de lagere school tijdens de renovatiewerken aan de puntgevel aan de rode toegangspoort.
Ik zal op 9 november nog via mail informeren langs waar de toegang tot de school op 12 november zal
gebeuren.

Buitenschoolse opvang in coronatijden
De buitenschoolse opvang zal vanaf 12 november opnieuw voor de leerlingen van elke school apart zijn.
De leerlingen van onze school zullen in het IBO opgevangen worden. Er zal nog informatie volgen rond 9
november waarbij de afspraken worden doorgegeven.

Zwemmen
Het zwemmen is tot 20 november reeds geannuleerd. Van zodra het zwembad opnieuw zijn deuren
opent voor het schoolzwemmen zullen we hierover informeren.

Teamnieuws
De afwezigheid van juf Brigitte loopt verder tot de kerstvakantie. Juf Oda zet de vervanging in de Dolfijnenklas verder.
Juf Elisa (zorgcoördinator) is tot de kerstvakantie afwezig. Zij tracht van thuis uit de zorgdossiers mee op
te volgen. De invulling van de lestijden zal hierdoor lichtjes wijzigen. Juf Stefanie (lagere school) start na
de herfstvakantie deeltijds en zal in de klas mee komen ondersteunen.
In de kleuterschool komen er enkele lestijden zorg bij tot de kerstvakantie die opgenomen worden door
juf Els en juf Saar. Juf Oda zal voltijds de Dolfijnenklas voor haar rekening nemen.
Juf Pauline ondersteunt tot einde schooljaar halftijds het 2e leerjaar als klasondersteuner en zal ook
halftijds in VBS De Bloesem klasleerkracht zijn van het 2e leerjaar.

AANKONDIGING VERKOOP FOTOJAARKALENDERS

Door de huidige coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen kunnen we een aantal activiteiten, waaronder de kerstmarkt, niet organiseren.
Na de herfstvakantie gaan we met elke klasgroep creatief aan de slag en ontwerpen we minimum 2 soorten fotojaarkalenders voor 2021 die we daarna te koop zullen aanbieden.
Wij brengen jullie nu al op de hoogte en hopen dat we heel wat kalenders kunnen verkopen.
Wij vragen omwille van GDPR ook jullie toestemming dat jullie zoon/dochter op de jaarkalender mag (zie
bijlage). De bestelling van de fotojaarkalenders start vanaf 18november.

Verkeersveiligheid—we maken er werk van!
Wij besteden in de kleuterschool en lagere school heel wat aandacht aan verkeersveiligheid.
Ook in het oudercomité krijgt verkeersveiligheid in de schoolomgeving ruime aandacht.
Onze school heeft door de deelname aan verscheidene initiatieven een gouden medaille verdiend.
Nu het ‘s ochtends donkerder wordt, zetten we het aantrekken van een fluohesje in de kijker.
Het dragen van een fietshelm is soms moeilijker maar het belang ervan mogen we heus niet onderschatten. Na de herfstvakantie start de actie ‘HELM OP, FLUO TOP’.

Mag ik aandacht vragen bij het parkeren van de auto op de grote parking?
Omwille van de veiligheid van de kinderen is het aangeraden om achterwaarts
te parkeren zodat er bij het vertrek met de auto voldoende zicht is op (kleine)
kinderen die in de omgeving vertoeven.
Dankjewel beste ouders en grootouders om samen te zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving!

Poëzie met kinderen
Het is ondertussen een vast gegeven ; de leerlingen van de derde graad nemen deel aan de poëziewedstrijd ‘Melopee’. Mooie woorden vinden, beeldspraak, inhoud en klank laten corresponderen, … het is
helemaal niet eenvoudig. En dan moet er ook nog een passende illustratie gemaakt worden.
De kinderen kregen om te starten een workshop. Floris en Lotte schreven er het volgende over :

Vrijdag 11 september kregen we les over poëzie. Eerst moesten we tijdens het beluisteren
van muziek proberen in ons hoofd iets te zien. En toen mochten we beginnen schrijven.
(Floris)
De week erna kwam er een vriendelijke meneer. Hij leerde ons stap voor stap hoe we in
perspectief een landschap konden schilderen met waterverf. Het was alleen jammer dat
ons gedicht niet over een landschap ging maar over kleuren en muziek. (Lotte)

Nu zijn alle gedichten klaar om ingediend te worden. Hopelijk worden er enkele leerlingen van onze klas
genomineerd. We hebben er alvast ons best voor gedaan. Hier volgen alvast enkele voorbeeldjes.
Geel is de kleur van de vreugde
Geel is de kleur van de zon
De zon geeft ons warmte en licht
De zon geeft ons hoop door haar gele stralen
Geel heeft zoveel leuke betekenissen :
Vreugde, zon, warmte, licht en hoop.
Iedere dag opnieuw
Geel is meer dan een kleur
Lily-Rose

Muziek
Muziek is dansen
Vreugde in mijn lichaam
Muziek is verdriet
Want jij bent er niet
June

Sociale vaardigheden bij kleuters op onze school
Op de kleuterschool wordt er gewerkt rond sociale vaardigheden: de kinderen worden zich bewust van
hun eigen karakter en vaardigheden, en ze maken kennis met andere persoonlijkheden en hun gedrag.
Hierbij leren ze wat goed is, maar ook wat niet leuk of onaanvaardbaar is. Ze leren ook hoe ze met eigen
negatief gedrag en dat van anderen kunnen omgaan.
We doen dit aan de hand van “de POPPIES”.
De Poppies zijn 4 gekleurde poppen:
Een blauwe pop: POPPIE BAASJE
Een groene pop: POPPIE MEE
Een rode pop: POPPIE TEGEN
Een gele pop: POPPIE VERLEGEN
De POPPIES worden voorgesteld aan de hand van een lied. Daarna spelen
de kleuterjuffen een toneeltje. Eén kleuterleidster speelt de juf. De andere
kleuterleidsters spelen een kleuter met een T-shirt in de respectievelijke
kleur van de POPPIE die ze spelen.
In de klas wordt het toneeltje verder verwerkt met de eigen klasjuf.
Zowel de jongste als de oudste kleuters vinden het ontzettend leuk als hun
juffen een toneeltje spelen.

10 bouwstenen voor een schooljaar zonder pesten— in de lagere school
‘Wij maken duidelijk, pesten kan niet!’
Pesten is meestal een groepsprobleem. Uitzonderlijk werkt een pester alleen, maar meestal is er sprake
van een groepje pesters. En van helpers en toeschouwers. Dat maakt dat pesten een groepsgebeuren is,
waarbij de groep een grote verantwoordelijkheid draagt. Het is meestal de groep die het pesten ondersteunt en toelaat. Het is ook de groep die de macht heeft om het pesten te melden en te veroordelen. Als
een pester geen steun meer krijgt van de groep, zal zijn/haar gedrag minder interessant worden. Hij/zij
zal er geen voordeel meer uit halen.
Vanuit deze vaststelling kiezen wij ervoor de groep in te schakelen in het zoeken naar een oplossing voor
het pesten. Wij baseren ons op de No Blame-aanpak die steunt op het vergroten van de empathie en het
betrekken van de groep bij het zoeken naar oplossingen. Deze methode heeft oog voor alle betrokkenen
in een pestsituatie. Het is dus belangrijk aandacht te besteden aan het begrijpen van de eigen gevoelens
en die van anderen.
Aan de hand van vragen rond pesten werd met elke klasgroep een gesprek gevoerd over:
Wat is het verschil tussen ‘pesten’ en ‘plagen’ of ‘ruzie’.
Hoe voelt het om pester te zijn?
Hoe voelt het om gepest te worden en dus slachtoffer te zijn?
Hoe voel jij je als je ziet dat een klasgenoot gepest wordt?
Wat kan je doen als je ziet/weet dat iemand gepest wordt?
Waarom denk je dat sommige kinderen pesten?
Waarom denk je dat sommige kinderen gepest worden?
Is er een verschil in gevoel tussen ‘pesten’ en ‘cyberpesten’?
De kinderen maakten per klas een
collage met zelfbedachte voorstellen en
ideeën om het pesten te voorkomen
en/of aan te pakken.
De komende maanden wordt op die
voorstellen verder gebouwd.

Hierop volgend zetten we in de maand november
de volgende bouwsteen centraal:

‘Wij vertellen kinderen waar ze terecht kunnen’

STEUN AAN HET OUDERCOMITÉ TIJDENS DE MAAND NOVEMBER

Kalender november 2020
Herfstvakantie tot en met woensdag 11 november 2020

Donderdag

12

K1A

Welkom aan de nieuwe instappertjes

Oudercomité via teams
om 12u. We zetten VRIENDSCHAP EN VERBONDENHEID in de kijker, samen met Ketnet!
------------------------Dinsdag
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KS

Oudercontacten via teams

Donderdag
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KS

Oudercontacten via teams

Vrijdag
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Leerlingenraad

Zaterdag

21

OPENKLASDAG - geannuleerd

--------------------------Maandag

23

Woensdag

25

KS – LS
Start voorleesweek
GEEN STUDIE  PERSONEELSVERGADERING
afhalen koeken

---------------------------Maandag 30

GEEN SCHOOL  FACULTATIEVE VERLOFDAG

Wij zijn aangemeld als een RODE NEUZEN SCHOOL 2020 en nemen op 19 november om
10.30u. coronaproof deel aan het Rode Neuzen (k)Uur.
OPENKLASDAG 21 NOVEMBER
De openklasdag van 21 november mag door de huidige omstandigheden niet doorgaan.
Wie graag kennismaakt met onze school, neemt het best contact op met de directeur of
het secretariaat. We maken dan samen een afspraak.
Wij zullen via mail en social media onze volgende openklasdag aankondigen.
Wij nodigen jullie uit regelmatig een kijkje te nemen op de schoolwebsite. Zo krijgen jullie
een mooi beeld van de vele boeiende schoolactiviteiten en fantastische belevenissen.

