NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021
Kom jij elke dag met je fluohesje naar school en draag je een fietshelm als je met de fiets rijdt? Goed
bezig!! Op maandag 8 november geven we weer het startschot van de actie "Helm op fluo top"!Met dit project
wil de Vlaamse Stichting Verkeerskunde scholen helpen om leerlingen aan te moedigen om fluokledij en een
fietshelm te dragen. De actie loop tot aan de krokusvakantie! Elke leerling krijgt een stickerkaart met 60
stickervakjes. Wie zijn fluohesje draagt krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm levert een
stickertje op. Met een volle stickerkaart sparen de kinderen voor gratis toegang tot Zoo Serpentarium in
Blanckenberge en Zoo Antwerpen of Zoo Planckendael (naar keuze). Vanaf 22 november kunnen ouders hun
kind inschrijven voor de wedstrijd www.helmopfluotop.be/wedstrijd. Er zijn leuke prijzen te winnen!
Laat je zien in het verkeer! Wij rekenen op jullie!
Veiligheidsmaatregelen
Op het laatste overleg van de veiligheidsraad is beslist dat al de leerlingen van het 5 de en 6de leerjaar vanaf
maandag 8 november weer naar school komen met mondmasker. Buiten kunnen de mondmaskers af als de
leerlingen intense fysieke contacten vermijden. Enkel leerlingen met symptomen worden nog getest. Bij 4 of
meer besmettingen in 1 klas wordt de klas een week in quarantaine geplaatst.

Het grootouderfeest kan ook dit jaar nog niet doorgaan. Onze kleuters zorgen alvast voor een leuk
cadeautje en wij hopen al onze grootouders te kunnen verwelkomen op ons jaarlijks zomerfeest om de
dansjes van hun kleinkind live te volgen. In het najaar nodigen wij onze grootouders zeker nog een keertje
uit op school en voorzien wij een activiteit die ze samen met hun kleinkind kunnen doen.
De spelletjesnamiddagen met grootouders kunnen op dit moment ook niet doorgaan. Van zodra het
moment het toelaat, voorzien we een spelletjesnamiddag of een andere activiteit. Wij houden jullie op de
hoogte.

Bereikbaarheid CLB tijdens de herfstvakantie
Het CLB is tijdens de hele herfstvakantie telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren (8h30- 16h00)
(www.goclbfluxus.be). Er wordt gewerkt met een permanentie waardoor niet al de vestigingen constant
bemand zijn. Ouders of leerlingen nemen best eerst telefonisch contact op.
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Dat verdient een bloemetje
Onze fruitmandenverkoop was een succes! Dankjewel aan iedereen die een ‘appeltje voor de dorst’ bijdroeg
en een dikke merci aan alle helpende handen voor al het verzette werk en de vlotte organisatie.
Taalscreening 3de kleuterklas
Vanaf schooljaar 2021-2022 nemen alle scholen in Vlaanderen een taalscreening af. De afname gebeurt tussen
de periode van 10 oktober tot en met 30 november. Door middel van doe-, kies- en zoekopdrachten wordt de
luistervaardigheid en het begrijpen van opdrachten gemeten. Op basis van de resultaten kan de school een
taalintegratietraject opstarten.
Infoavond schoolrijpheid (onder voorbehoud op afstand in de grote zaal)
Juf An (K3) en Juf Silke (L1) nodigen alle mama’s en papa’s van K3 uit op 25 november om 19u00 in de grote
zaal. De juffen geven die avond uitleg over de overgang van kleuterschool naar lagere school. Er worden ook
tips gegeven over hoe je je kind dit schooljaar kan voorbereiden en begeleiden. Nadien is er ook de
mogelijkheid om vragen te stellen aan de betrokken leerkrachten. Inschrijfstrookjes worden na de
herfstvakantie meegegeven na overleg met de preventieadviseur. Moest de infoavond niet kunnen doorgaan
dan ontvangt u de brochure met tips via Smartschool.
Voorlezen het leukste kwartiertje van de dag
Omdat voorlezen de taalontwikkeling stimuleert, omdat voorlezen nieuwe werelden opent, omdat voorlezen
voor iedereen en van iedereen is...
Omdat voorlezen leuk is wordt er in de week van 22 tot 28 november het laatste halfuurtje van de dag
voorgelezen in alle klasjes van de kleuterafdeling op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de lagere
afdeling wordt er voorgelezen op maandag, dinsdag , woensdag en donderdag. Onze leerkrachten wisselen
van klas en op het schoolterrein organiseren we een verhaaltjes-luistertocht. Hebt u thuis nog een leuk boek
of een luisterverhaal dan mag u het ons altijd bezorgen.
Schoolfoto's
Wenst u de schoolfoto's aan te kopen dan geeft u op maandag 8 november (liefst) gepast geld mee naar
school. Foto's die niet worden aangekocht worden terug aan de leerkracht bezorgd. Leerlingen van het 6de
leerjaar die de volledige map aankopen krijgen de pasfoto’s gratis.

Leerlingenraad
Elke maand vergadert de leerlingenraad. Uit elke klas nemen 2 vertegenwoordigers aan de vergadering deel.
In elke klas hangt een poster waar de leerlingen met post-its ideetjes kunnen op kleven. De ideeën worden op
de vergadering besproken en bij stemming goedgekeurd.

In de vergadering kwamen goede ideeën aan bod zoals een nieuw basketveld, schommels op de speelplaats,
en muziek op vrijdag. De eerste vergadering was spannend. Juf Myrthe leidde de vergadering. Ik vond dat de
leerlingen van de andere klassen goed hadden nagedacht over de ideeën. Juf Myrthe luisterde heel goed naar
de ideeën van de andere kinderen en noteerde alles. (Victor Faes L5)
De leerlingenraad was heel leuk. We hebben van alles besproken zoals:
Of er bankjes komen op de speelplaats,
waar de kleine goaltjes moeten staan,
of we handwerkles kunnen doen tijdens de speeltijd,
of er springballen kunnen aangekocht worden,
of er per klas een bak met ballen kan voorzien worden,
of er een dagje kan gespeeld worden met rollend materiaal,
of er nieuwe zandbakspulletjes kunnen aangekocht worden…?
We zijn alvast benieuwd naar het vervolg en houden jullie verder op de hoogte! (Helena De Saeger L5)

L3: Hun grote geheim op rijm
Vorige week vroeg plotseling meester Bart: “schrijf eens een gedicht samen en niet apart. Al
brainstormend gingen ze aan de slag, en kwamen met de leukste rijmen voor de dag. Na nog geen
kwartier te hebben gewacht, hadden ze alles met titel en al bedacht:
De rijmkinderen van L3
Op school trappen we naar de goal, het is een leuke school.
We lezen graag boeken en spelen in de hoeken.
De ‘grej of the day’ is interessant, en het is ook heel plezant.
We hebben een kindje van de week en als er iemand verjaart eten we cake.
We zingen en dansen in het rond, en soms hebben we een te grote mond.
We lezen heel graag, soms snel en soms traag.
We zwemmen graag en daarna zitten we met een lege maag.
(Voilà, en nu nog de groetjes, van meester Bart en zijn schattige doetjes!)
Dierenverhaaltjes uit het 6de leerjaar
HET VERHAAL OVER DE SPIN.

Op de zolder zit een dikke spin met lange harige poten. Maar ze maakt wel mooie webben. De
webben vangen vele muggen. De spinnen gebruiken de muggen als eten. De spin is heel blij. Maar…
toen ging papa de zolder opruimen. De spin moet gaan lopen en een nieuw plekje zoeken. De spin
loopt naar de douche van de badkamer. Plots gaat ze naar het rooster van de douche. De spin spiekt
even en mama schrikt van de spin. Mama jaagt de spin weg. De spin vlucht weg. Eindelijk geen
webben meer… Ondertussen is het avond. Plotseling komen er meer en meer muggen. Ik vind ze zo
vervelend en heb zoveel pijn van de muggenbeten. Ik kan niet meer slapen. “Was de spin er maar!”
Ineens komt er een spin op bezoek . Ze maakt vele webben. Er zijn nu ook minder en minder muggen.
We hebben geen last meer van de muggen. Iedereen is blij. En nu weet heel mijn gezin dat spinnen
nuttig zijn….
In mijn kamer is er een spin.
Om de één of andere reden lijkt die een beetje schattig.
En hij vangt alle muggen!
Ik was ‘s nachts blij omdat er geen gezoem meer was in mijn oren.
Ik denk dat ik de spin Lucas ga noemen.
De volgende dag ging ik eten.
Ik kwam terug naar mijn kamer maar plotseling was Lucas weg.
Ik zocht de hele dag naar Lucas maar ik had geen geluk.
Ik ging slapen met verdriet en gezoem in mijn oren.
De volgende dag ging ik douchen, en opeens zag ik Lucas in de afvoer!
Ik bracht hem naar mijn kamer en ik heb nooit meer last van muggen .
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Werelddierendag in het 6de leerjaar
De leerlingen hebben leuke en leerrijke powerpoints gemaakt over dieren n.a.v. werelddierendag .
Hier volgen een paar dierenweetjes…Van sommige dieren heb je misschien nog niet gehoord…
Een Axolotl slikt zijn prooi in één keer in…
In China noemen ze de panda een katbeer…
Een slechtvalk kan zijn prooi herkennen vanop 300 m afstand…
Een wolf kan in één nacht meer dan 50 km afleggen…
Een ezel ( meester) kan 50 jaar worden…
Een zeester ruikt zijn prooi door met zijn poten te trappelen…
Een blobvis is uitgeroepen tot lelijkste dier van de wereld…
De blauwe draak is immuun voor gif. De blauwe draak drijft op zijn rug mee met de stroming…
Er zijn nog maar ongeveer 2500 rode panda’s in de wereld…
Een krokodil kan tot 50 keer zijn tanden wisselen…

Speurtocht in het eerste leerjaar
Samen met Zoem leren wij nieuwe letters en woorden lezen. Zoem is soms wat ondeugend. Hij komt ’s
nachts in ons klasje en verstopt woorden en letters. Wat Zoem niet weet is dat wij echte speurneuzen zijn en
al de raadsels die hij achterlaat kunnen oplossen! In kleine groepjes gaan we aan de slag en samen vinden we
de verloren woorden en letters terug! Knap toch?

Met een blacklight pen
moesten we letters lezen.
Zo konden we het raadsel
van Zoem ontcijferen.

Zoeken naar letters bij onze
getalbeelden.

Onze rekenknobbels moesten
de juiste getallen bij elk plaatje
zetten.

Opgeruimd staat netjes
Jij maakt mooi, ik maak mooi, samen maken wij mooi! Ook dit schooljaar nemen wij weer deel aan het project
‘Mooimakers’.
Samen met onze leerlingen houden wij weer heel wat opruimacties op en rond het schooldomein. In onze
thema’s komen lessen over het milieu regelmatig aan bod. Wij blijven het gebruik van brooddozen,
drinkbussen en koekendoosjes sterk promoten. We ondernemen extra actie om het gebruik van
wegwerpverpakkingen binnen de schoolmuren te verminderen.
Om onze actie een extra tintje te geven doen de leerlingen van de schoolraad alvast een oproep aan al onze
ouders om te winkelen met ‘herbruikbare’ zakken.
Wil jij graag meer weten? Surf dan naar mooimakers.be/operatie-proper.

Griezelige gedichtjes uit het 4de leerjaar
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Thank you for the music! (muzikale groetjes uit de 2de kleuterklas)

Kaboutersporen in de klas….
In de 3de kleuterklas was er afgelopen week iets aan de hand! Er stond een trommeltje voor de deur met een
ongerust kaboutertje in. Woutertje was zijn zusje ‘Rosalieke’ kwijt, spoorloos verdwenen in het
Zevensprongbos!
Tijd voor actie! We maakten eigenhandige affiches die we overal ophingen en organiseerden een heuse
speurtocht. Met hulp van Renéeke, onze klaspop, vonden we Rosalieke springlevend terug op de bergskes!

kabouters in de eerste kleuterklas
Kabouter William was zijn paddenstoel kwijt en zocht onze hulp. De kleuters stonden direct paraat om te
helpen.
We vonden de paddenstoel snel terug en Kabouter William werd onze dikke vriend. Hij had nog leuke
zoekspelletjes in petto voor onze speurneuzen. Hij verstopte op het terrein ‘eetbare spulletjes’.
Met deze spulletjes kookten we soep! De lekkerste soep die we ooit hebben geproefd! Wees daar maar zeker
van!

Herfstkunst in het tweede leerjaar
Herfst…de blaadjes vallen van de bomen. En die blaadjes zien er allemaal anders uit.
Groen, bruin, geel, rood, oranje en zelfs een beetje paars. Een prachtig kleurentafereel!
Wij tekenden ‘kunstbomen’ en mengden basiskleuren.
Geel en rood werd oranje, blauw en geel werd groen, en blauw en rood werd… Weet jij het nog?
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KALENDER NOVEMBER 2021
DATUM
UUR
VOOR
Ma1
Allen
Di 2
Woe 3
Do 4
Vrij 5
Za 6
Zo 7
Ma 8
Allen
Peuters
L6
Di 9
Woe 10
Do 11
Vrij 12
Za 13
Zo 14
Ma 15
Di 16

Vrij 26
Za 27
Zo 28
Ma 29
Di 30

KOST

Start actie : helm op fluo top
Instapdag
Ingevulde brief medisch onderzoek
bezorgen aan de klastitularis

Wapenstilstand (leerlingen komen
niet naar school)

20u00-22u00

Woe 17
Do 18
Vrij 19
Za 20
Zo 21
Ma 22
Di 23
Woe 24
Do 25

ITEM
Begin herfstvakantie

19u00-20u00

L6
Ouders
L6
K3→L6

Beroepenhuis
Vergadering oudervereniging
(leraarskamer van de school)
Medisch onderzoek
Zwemmen

Allen

Start voorleesweek

Allen

Pedagogische studiedag (leerlingen
komen niet naar school)
Infoavond overstap van K3 naar L1
(onder voorbehoud)

Ouders van
kleuters van
K3

€ 11

€2,25

