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In de schijnwerper … groeien vanuit vertrouwen 

Zoals planten groeien door en van zonlicht,                          

zo groeien mensen door en van aandacht, vertrouwen en 

waardering.                                                                               

We worden graag gezien en we worden ook graag ‘graag 

gezien’.                                                                                       

Voor een kind is het van essentieel belang dat het de      

mogelijkheid krijgt om in vertrouwen en liefde op te groei-

en.                                                                                                

Dat betekent niet dat het de kans moet krijgen alles te 

doen wat hij of zij wil.                                                                

Integendeel, binnen een aangereikt kader kan een kind de 

kans krijgen om zijn of haar weg te zoeken, vanuit de       

geruststellende gedachte dat iemand hem of haar bij de 

hand zal nemen als de grenzen van het kader overschre-

den  worden.                                                                                               

Dat is nabijheid, dat is aandacht en vertrouwen schenken.                                                                    

Daar kan een mens in en vanuit groeien.                          

Vanuit dat basisvertrouwen kan hij of zij anderen in hun 

waarde laten, kan hij of zij ook anderen in het licht zetten.  

Vanuit dat basisvertrouwen kunnen grenzen verlegd           

worden. 



Pedagogische studiedag 20 september 

Jaarlijks worden enkele pedagogische studiedagen georganiseerd. Het schoolteam neemt dan de tijd om 

zich te verdiepen in pedagogisch didactische agendapunten. 

Op 20 september, in de voormiddag, verkende het team, samen met Tine Heylen, de pijlers van ‘nieuwe 

autoriteit-verbindend gezag’. Hiermee kunnen we nu verder de visie met betrekking tot het 4 ladenmo-

del uitwerken. 

Vanuit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat twaalf principes effectief werken bij toepassing in de klas. 

Het team verdiepte zich in de twaalf bouwstenen van effectieve didactiek. 

 

 

Op tijd op school 

Als de bel rinkelt, wordt verwacht dat de leerlingen (zowel in de kleuter-

school als lagere school) naar de klasrij gaan. 

Ook de juf/meester wordt dan bij de klasrij verwacht. 

We merken dat er toch vaak kinderen toekomen als de bel rinkelt of net 

daarna. 

Om met alle kinderen in de rij te kunnen staan, en de ochtend samen te kunnen starten, zou het wel fijn 

zijn dat ieder aanwezig is vóór het rinkelen van de bel. 

Alvast dankjewel! 

 

Poëzieworkshops in L5 en L6 

Jaarlijks worden er in oktober vanuit de gemeente poëzieworkshops georganiseerd in aanloop naar de Jeugdpoëzieprijs.  

De focus zal liggen op het schrijven. Het thema ’vriendschap’ is afgestemd op het thema van de Poëzieweek 2023.  

De 21 genomineerde gedichten worden gebundeld in een bloemlezing in de vorm van een vriendschapsboek.  

Tijdens de Poëzieweek (januari-februari 2023) zal de expo van de genomineerde gedichten deel uitmaken van een uitgebreid  

programma dat nu reeds in voorbereiding is. 

  5 oktober—internationale dag van de leerkracht 

          Iedereen heeft recht op goed onderwijs! 

Op de Internationale dag van de Leerkracht, laten we de schoolbel eens extra 

rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op goed, 

kwaliteitsvol onderwijs.  

 

 Een dikke proficiat aan onze leerkrachten! 

          Elke dag maken zij het verschil! 

          



Welkom in het vierde leerjaar! 

Een nieuw schooljaar… altijd spannend, voor de kinderen, de juffen en misschien ook wel voor de ouders! 

We zijn er meteen goed in gevlogen en hebben in september al leerstof herhaald en ook al heel wat bijge-

leerd. Maar de eerste weken van het schooljaar willen we ook extra werken aan de sfeer in de klas om er 

zo voor te zorgen dat elk kind met een glimlach naar school komt. 

Maar hoe maak je dat nu, zo’n hechte klasgroep?                                                                                              

Door spelletjes te spelen, elkaar beter te leren kennen en duidelijke afspraken te maken.                               

We noemen het hier op school ‘De gouden weken’.  

Zo starten we onze week graag met de proactieve cirkel. We zitten op maandagochtend samen in een 

kring en de juf is moderator. We praten over het weekend, maar krijgen soms ook vragen waarop we on-

ze mening kunnen geven, zoals: naar wie kijk jij op? En 

waarom? Om dit alles vlot te laten verlopen hebben we 

een aantal afspraken gemaakt: 

1. Wie de praatstok heeft is aan het woord, de anderen 

luisteren.   

2. Je spreekt vanuit de ik-vorm. 

3. Je gebruikt positieve (lichaams)taal. 

4. Je mag passen, als iedereen geweest is krijg je de kans om toch nog iets te zeggen. 

5. We hebben respect voor elkaars mening en reageren niet op wat iemand anders zegt. 

6. Wat gezegd wordt in de cirkel, blijft in de cirkel. 

 

Naast de proactieve cirkel, deden we ook enkele klasbouwers. Dit zijn spelletjes waarbij we moeten sa-

menwerken. 

Deze klasbouwers en de proactieve cirkel gaan we de rest van het schooljaar blijven doen, zo wordt het 

vast en zeker een TOPjaar! 

 

 

Wen– en bewegingsmoment voor de peuters die instappen na de herfstvakantie 

De eerste stappen zetten in de kleuterschool verloopt bij de ene peuter al vlotter dan bij de andere. Een 

wenmoment kan voor een zachte overgang zorgen tussen de crèche/onthaalouder en de peuterklas. 

Op woensdag 26 oktober nodigen we de peuters uit die starten na de herfstvakantie voor een wenmo-

ment in de klas en een bewegingsmoment in de turnzaal, samen met mama/papa. Ze maken zo ook al 

kennis met hun nieuwe vriendjes. 



Elke week 1 stuk fruit/groente gratis—vanaf 6 oktober 

Fruit en groenten : iedereen wéét dat ze ideaal zijn als tussendoortjes en horen bij een evenwichtig voe-

dingspatroon. Maar recent onderzoek toont aan dat kinderen vaak nog ongezonde keuzes maken en eer-

der grijpen naar koekjes, chocolade, snoep, gesuikerde dranken. Hoog tijd om daar verandering in te 

brengen. Oog voor Lekkers draagt haar steentje bij.  

Eén dag in de week, gedurende 10 weken, smullen de leerlingen samen van een lekker gezond tussen-

doortje op school.   

Deze actie wordt gesteund door de Vlaamse overheid.  

Elke basisschool ontvangt hiervoor subsidie. 

 We kunnen vanaf dit schooljaar 2x 10 weken van de  actie “Oog voor lekkers” genieten. 

Inschrijven oudercontacten lagere school 

Op 24 en 25 oktober voorzien we oudercontacten.  

Het inschrijven voor de oudercontacten verloopt digitaal. Op 12 oktober zal de inschrijvingslink verstuurd 

worden. Graag de mailbox in het oog houden. 

      Kinder– en oudernamiddag op school! 

           Kinderanimatie met Mr. Creezy! 

  Wanneer? ZONDAG 6 NOVEMBER 2022  om  14.30u. 

             Waar?    Refter en turnzaal Kouterstraat 3  

      De uitnodiging volgt later!  

Strapdag 26 september 2022  Octopus kwam op bezoek, ondanks wind en regen. 



Kalender oktober 2022 

Maandag  3   Personeelsvergadering – geen studie 

Dinsdag  4 L6  Poëzieworkshop in de klas 

Woensdag  5 K2+K3 Bezoek aan de tuin van Kina    € 13,00 

    L3+L6A Zwemmen       € 4,5/gratis 

Donderdag  6 L5  Poëzieworkshop in de klas 

    L4  Uitstap naar Prullenbos      € 2,80 

Vrijdag  7 L4  Zwemmen       € 4,5 

------------------------------------ 

Maandag  10 L5+6  Ma 10/10 – 14/10:  Zeeklassen in De Panne 

Woensdag  12 L3  Zwemmen       € 4,5 

Donderdag  13 L3  Wandeling door Kalken 

      Open vergadering oudercomité—welkom om 20u. 

Vrijdag  14 L1+2  Herfstwandeling te Puyenbroeck   € 16 

------------------------------------ 

Maandag  17   Lokale verlofdag – GEEN SCHOOL 

Woensdag  19 K1A+B Uitstap naar het bos  

 L3+L6B Zwemmen       € 4,5/gratis 

Donderdag  20   Personeelsvergadering – geen studie 

Vrijdag  21 LS  Rapport 1 

    L4  Zwemmen       € 4,5 

----------------------------------- 

Maandag  24   Schoolfotograaf – individuele foto’s 

    K3  Bezoek aan de bib 

    L3+4  Film – CC Nova       € 9,00 

    LS  Oudercontacten 

Dinsdag  25 LS  Bezoek aan de bib 

    LS  Oudercontacten 

Woensdag  26 K1  Wen– en bewegingsmoment Berenklas 

Vrijdag  28   Jarigen van de maand vieren 

Zaterdag  29   Start herfstvakantie  


