SCHOOLINFO OKTOBER 2020
EEN WENS

Mijn wens is:
dat je minstens één mens mag hebben
bij wie je geborgen bent,
in wie je vertrouwen stelt,
bij wie je thuis kan zijn.
Mijn wens is:
dat je minstens elke dag
één fijn moment mag beleven,
een ontmoeting, een lach, een uitgestoken hand,
een blik vol begrip, iets schoons, iets goeds,
iets dat je boeit, iets waarbij je herademt,
opnieuw moed krijgt, gaat zingen,
danken en dienen, iets dat je stil maakt, dat je ontroert,
iets dat je bidden doet.

Proficiat aan …
de kinderen die vorig schooljaar in het 6e leerjaar
zaten en op 26 september het heilig vormsel ontvingen.

de kinderen van het 2e leerjaar die op 3 oktober
hun eerste communie doen of lentefeest vieren.
Wij wensen jullie een feestelijke dag toe!

Mijn wens is:
dat je minstens één mens mag gelukkig maken
door je spreken, je luisteren, je goedheid,
je aanwezigheid, je vriendschap.
Mijn wens is:
dat je dan elke avond zachtjes kan zeggen;
het leven is goed, ik dank U, God.

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de
schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit
zelden of nooit. Met Saved by the bell roepen we alle scholen op
om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale dag van de Leerkracht, de
schoolbel eens extra te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk kind
en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs. Dit jaar gaat
Saved by the bell door op maandag 5 oktober '20.

In september 2015 hebben de Verenigde Naties een nieuwe reeks van doelstellingen voor de wereld gelanceerd. Het zijn 17 doelen die voor alle landen in de wereld gelden omdat ze over wereldwijde uitdagingen gaan: klimaat, ongelijkheid, ecologie, duurzaamheid … én ook onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school kunnen gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede
kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Alle actoren moeten hun verantwoordelijkheid
nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten, de ouders én de leerlingen zelf. Alleen dan krijgen alle kinderen de kans om naar school te gaan én om goed onderwijs te volgen bij goed opgeleide
leerkrachten.
De bel-actie past in het ruimere kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De vierde doelstelling gaat specifiek over onderwijs en legt de nadruk op
kwalitatief onderwijs.

Familienieuws
Overlijden
Mevr. Simonne Plasschaert, overgrootmoeder van Jinte(L6B) en Lotte (L2)
Aan de familie van de overledene wensen we veel steun en kracht toe bij het
verdriet dat hen te beurt valt.
Huwelijk
Mr. Maarten en Kaat stapten in het huwelijksbootje.
We wensen hen samen heel veel geluk toe!

Even terugblikken op het spaghettifestijn…
De eerste editie van het spaghettifestijn was een schot in de roos.
Na heel wat voorbereidend werk gingen leden van het oudercomité en schoolteam op zaterdag 12 september al vroeg ‘coronaproof’ aan de slag.
De refter werd omgetoverd tot werkeilanden en buiten bereidde een koksteam overheerlijke spaghettisaus. Vanaf 16u., tot 19u., verliep het afhalen van de ruime spaghettiporties zeer vlot.
De spaghettipret ‘afhaalformule’ bracht maar liefst €6200 op ten voordele van de aanleg van de speelplaats op de lagere school. Een heus succes dus en voor herhaling vatbaar.

Heropstarten schaaklessen
Omwille van covid-19 dienden we de schaaklessen na 2 sessies stop te zetten.
Op maandag 5 oktober worden de lessen hervat.
Op de maandkalender staan de data vermeld voor A en B groep.
De ouders van ingeschreven leerlingen ontvangen nog een mailtje met de data waarop de kinderen verwacht worden aanwezig te zijn.
De lessen gaan door in klas 6A.

Naschoolse studie
Bij aanvang van het schooljaar kon aangegeven worden wanneer jullie zoon/dochter in de naschoolse
studie aanwezig zal zijn.
Wij stellen regelmatig vast dat kinderen niet aanwezig zijn en verwachten dus eigenlijk wel een seintje,
telefonisch of via mail aan het secretariaat, als jullie zoon/ dochter niet aanwezig zal zijn.
Dank alvast voor jullie begrip.

Verkeersveiligheid aan de schoolpoort
Vorig schooljaar hebben we als schoolteam voordelen ervaren bij het begeleiden van de klassen, op het
einde van de klasdag, tot aan het grasveld. We wensen dit ook zo verder te zetten.
Mogen we vragen om de kinderen van het tweede tot zesde leerjaar die worden afgehaald, op te wachten aan het grasveld en hen ook te laten meegaan tot het grasveld? We zien nu dat kinderen oversteken
in de bocht op het moment dat er reeds auto’s wegrijden of fietsers komen aangereden.
Dit zorgt voor een onveilige situatie en dat willen we net verhinderen.
Dankjewel beste ouders en grootouders om samen te zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving!

Oog voor lekkers
Vanaf donderdag 8 oktober zal elk kind op onze school, op donderdag, een gratis stuk fruit worden aangeboden en dit tot aan de kerstvakantie. Dit wordt opnieuw heerlijk proeven!

10 bouwstenen voor een schooljaar zonder pesten— in de lagere school
Er is in de maand september in alle klassen begonnen met een activiteit waarbij de leerlingen met de hele klasgroep hebben nagedacht over welke ‘noden’ belangrijk zijn voor het krijgen en behouden van een
goede sfeer binnen de groep. Samen kwamen we o.a. tot respect, vriendschap, humor, verdraagzaamheid, positiviteit, steun, eerlijkheid, luisteren naar elkaar, veiligheid, ….
Hieruit heeft elke klasgroep dan 3 noden gekozen die zij dit schooljaar in de kijker zullen plaatsen om te
voorkomen dat er ruzies en/of pesterijen ontstaan.
Het doel van deze activiteit is het creëren van een groep waar de sfeer goed zit om zo de kans op pesten
te verkleinen. De bedoeling hiervan is ook dat, indien pesten zich toch zou voordoen, hierop sneller reactie komt vanuit de groep. Daarbij kan de leerkracht ook telkens opnieuw verwijzen naar de noden en afspraken die de leerlingen zelf met de hele groep hebben vooropgesteld.
Op deze manier proberen we te werken aan een positieve, toffe groepscultuur waarbinnen pesten door
iedereen als verkeerd wordt beschouwd.

Hierop volgend zetten we in de maand oktober
de volgende bouwsteen centraal:
‘Wij maken duidelijk, pesten kan niet!’

Bodymaptip:
Knuffelen is onmiskenbaar in de ontwikkeling van kinderen!
Stevig liefdevol knuffelen geeft prikkels die het lichaam en het brein sterker maken. Een kind dat veel geknuffeld wordt zal meer zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen, zich letterlijk en figuurlijk beter in zijn/haar
vel voelen.

BABYTIP:
Baby’s hebben een automatische schrikreflex van bij de geboorte. Deze reflex waarschuwt hen voor een
‘onveilige’ situatie. Dat laten ze dan blijken door een schrikbeweging te maken met de armen en te huilen. Deze schrikreflex kunnen we tot rust brengen in hun zenuwstelsel door hen op die momenten zeker
te knuffelen. Op die manier kan je zo snel mogelijk veiligheid bieden en de stressfactor weghalen.
Let op: Niet alleen knuffelen als er tranen zijn, maar echt op regelmatige basis!

PEUTERTIP:
Je peuter is nu volop op ontdekking en rustelozer op de schoot. Probeer hier toch elk moment aan te grijpen waar je kan knuffelen. Het knuffelen met verschillende drukervaringen, wat steviger, wat zachter
geeft het lichaam een belangrijke input naar de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Buiten dat het sterke
zelfbeeld wordt gevoed legt het ook de basis voor latere goed gecontroleerde lichaamsbewegingen.
Enkele knuffeltips:
dans met je peuter al knuffelend in de armen
na het afdrogen gezellig even knuffelen in de handdoek
bij het uit de eetstoel en autostoel nemen, even knuffelen
bij het opnemen uit het bedje even knuffelen
Een peuter moet volop op ontdekking gaan. Hoe veiliger dat ze zich voelen, des te meer ze zichzelf zullen
ontwikkelen, durven te ondernemen en zo dus te leren.
KLEUTERTIP:
De kleuter zal al zelf meer knuffels komen vragen. Maak er dan zeker tijd voor om die te geven. Tijdens
deze corona-periode is het enorm belangrijk dat ze deze lichamelijke prikkels krijgen.
Enkele speeltips:
laat je kind met andere kinderen ravotten en knuffelen
al knuffelend dansen
massagespelletjes
laat je kind jou knuffelen
dieren knuffelen
Besef dat dit preventief naar de latere ontwikkeling en welbevinden van je kind een sterke basis legt in
deze stressvolle maatschappij.

Start juf Erna, kindbegeleidster
Beste ouders,
Mijn naam is Erna Van de Velde.
Ik ben sinds schooljaar 2001-2002 werkzaam in het onderwijs en zal dit schooljaar juf Christine bijstaan in
haar klasje op woensdag en maandagvoormiddag.
Het welbevinden van uw kleuter is voor mij heel belangrijk en daarom wil ik er alles aan doen opdat uw
oogappel zich thuis zou voelen op school.
Naast het uitvoeren van de verzorgende en medische taken, zal ik mij eveneens bezighouden met het stimuleren van de zelfredzaamheid van uw kind.
Ik ondersteun de juf bij allerlei activiteiten in (en buiten) de klas, en zal meegaan naar de turnles zodat
ook het motorisch spel mee begeleid kan worden.
Ik wil jullie alvast bedanken voor het vertrouwen en graag tot binnenkort.

Oudercontacten lagere school
Op 23 oktober ontvangen de leerlingen van de lagere school het eerste rapport van dit schooljaar.
Op 26 en 27 oktober voorzien we de oudercontacten.
Omwille van covid-19 opteren we als team om de oudercontacten via Teams te laten verlopen.
In de week van 5 oktober krijgen de leerlingen van de lagere school een brief mee waarin gevraagd wordt
om enkele stappen te ondernemen zodat er via Teams kan gecommuniceerd worden.

Pedagogische studiedag—vinger aan de pols voor kwaliteitsvol ‘taal’onderwijs
Op dinsdag 22 september ging voor het schoolteam de pedagogische studiedag door.
Op de agenda stond het verkennen van de doelen van jaargang 2 van het ‘meerjaren’talenbeleidsplan.
Vorig schooljaar hebben we extra ingezet op leesmotivatie. Dit schooljaar willen we meer aandacht
schenken aan ontluikende geletterdheid en het technisch lezen waarbij woordenschatonderwijs een zeer
belangrijke plaats inneemt en de basis vormt voor begrijpend lezen. Zonder voldoende woordkennis en
woordbegrip is het moeilijk om de stap te zetten naar succesvol begrijpend lezen.
Vanaf de instap in de Bijtjesklas tot in het zesde leerjaar zal er bewust meer ingezet worden op het verruimen van het woordbegrip zowel passief als actief, en dit doorheen de volledige klasdag. De leerkrachten
selecteren themataal en door allerlei werkvormen leren de kinderen de woorden in de kijker, actief gebruiken. We trachten elk kind dan ook tot een talige held te laten uitgroeien!

Binnenklasdifferentiatie in de lagere school via het meersporenbeleid
We vinden het als schoolteam belangrijk om elk kind steeds een beetje hoger te kunnen tillen, dat het
een volgende stap kan zetten in zijn/haar ontwikkeling. Hiervoor is het aangewezen te kunnen inspelen
op de verschillen en behoeften die er zijn bij de kinderen om zo elk kind te laten uitgroeien tot een held.
In de lagere school genoten de leerkrachten van een boeiende vormingssessie van Cego rond het meer
sporenbeleid. We onthouden uit de sessie vooral:


dat niet alles in een werkboek moet ingevuld worden;



dat de motivatie bij elk kind aanwezig moet blijven en daarvoor aanpassingen nodig zijn;



dat elk kind moet bijleren;



dat we voor elk kind evenveel werktijd trachten te voorzien;



dat inzet van elk kind verwacht wordt en een inspanning doen niet vrijblijvend is;



dat elk kind oefeningen maakt op een niveau dat hem/haar ligt.

Het meersporenbeleid zullen we dit schooljaar vooral toepassen voor wiskunde.
Ondertussen proberen we dit uit en zijn zowel leerlingen als leerkrachten hierover positief.
Ben je nieuwsgierig hoe dit aangepakt wordt in de klas van je zoon/dochter? Vraag er gerust naar bij het
oudercontact.

Kalender oktober 2020
Maandag

5

Dag van de leerkracht
Heropstarten schaaklessen groep A in klas 6A

Dinsdag

6

L3

Leerwandeling in de omgeving van de school
Heropstarten schaaklessen groep B in klas 6A

Woensdag

7

Donderdag

8

L3, L5B

Zwemmen

€ 4,5

Schoolraad
Oudercomité

Vrijdag

9

Maandag

12

Dinsdag

13

L4

Zwemmen

€ 4,5

Schaakles groep A
K1A, K1B

Uitstap naar het bos
Schaakles groep B

Woensdag

14

Vrijdag

16

Maandag

19

GEEN SCHOOL - PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
L1, L2

Herfstwandeling Puyenbroeck – Wachtebeke
volledige dag
prijs wordt later meegedeeld

GEEN STUDIE --> Personeelsvergadering— outdoor education
Schaakles groep A

Dinsdag

20

Woensdag

21

Schaakles groep B
KS
L3, 5LB

Toneel: poppies (sociale vaardigheden)
Zwemmen

€ 4,5

Donderdag

22

K3

Natuureducatie: “Zoobiedoe!”

€ 14

Vrijdag

23

LS
L4

Rapport
Zwemmen

€ 4,5

Oudercontacten via teams
Scholenbezoek aan Scheppersinstituut

Maandag

26

LS
L6

Dinsdag

27

LS
Oudercontacten via teams
K3, L2, L3, L4, L5, L6
Bib
K2, K3
Toneel-Wetteren

€ 10

Werkgroep speelplaats
Woensdag 28
Zaterdag

31

KS en LS
L3, L5A

Fotograaf: individuele foto’s
Zwemmen

€ 4,5

start van de herfstvakantie

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.

