
NIEUWSBRIEF 4 – november 2022 
  

 

 

 

       

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze school zetten we al enkele jaren in op leesplezier. De voorleesweek past dan ook helemaal in deze visie. We kunnen het belang van voorlezen niet genoeg 

benadrukken: blijven voorlezen is de boodschap! Ook al zit je kind ondertussen in het 6de leerjaar. De juffen en meesters doen dit alvast met heel veel enthousiasme. 

In ons leesbeleid breiden we de ‘Kwartiermakers’ uit naar de oudste kleuters: een kwartiertje samen onze neus in boeken steken geeft zoveel extra kansen voor 

het latere lezen. Doe je thuis ook mee? Kinderen die hun ouders zien lezen, krijgen vanzelf ook zin in een boek. 

 

-wo. 30 november: zwemmen 1 – 2 -3 

-vrij. 2 december: groeirapport lagere school 

-di. 6 december: bezoek van de Sint op 

school 

-wo. 7 en do. 8 december: oudercontacten 

2 d e tot en met 6de leerjaar  

-wo. 14 december: zwemmen 1 – 2 – 3 

-vrij. 16 december: 4 d e leerjaar naar 

Speelgoedmuseum Mechelen  

 

                                       

  VOORLEESWEEK  

 

De allerleukste én belangrijkste week van het 

jaar is er weer! Door voor te lezen aan 

kinderen, stimuleer je niet alleen de 

taalontwikkeling en woordenschat, maar 

geef je hen ook leesplezier door. En dat zijn 

lang niet de enige voordelen. 

Lees meer over de voordelen. 

 
 

 

 

 

 

 

MEER TAAL: FRANSE DAG OP 

SCHOOL 

Op woensdag 9 november werden alle 

kinderen op school verwelkomd met 

‘bonjour!’. In alle klassen stonden kleine en 

grote Franse verrassingen te wachten. Voor 

het vijfde en zesde leerjaar was er een brede 

waaier van activiteiten. De dag werd gestart 

met een ‘petit dejeuner avec des baguettes 

et de la confiture’. Ons team derde graad zag 

er in elk geval heel inspirerend Frans uit! 

Formidable! 

 

Daarna op een actieve manier aan de slag 

met Frans om kinderen warm te maken voor 

taal!  

Wist je datje? 

Ons 6de leerjaar werkt dit schooljaar samen met 

een school in Namen. Onderzoek heeft immers 

uitgewezen dat het leren van een taal maar echt 

werkt in een functionele omgeving. Actief durven 

spreken met kinderen over de taalgrens, wordt 

dan ook een echte uitdaging én leerkans. Hoe we 

dat doen, lees je in een volgende nieuwsbrief.  

 

 

VEILIGE 

SCHOOLOMGEVING 

Wist je dat er op de parking naast de Moer 

éénrichtingsverkeer is? Als iedereen de 

pijlen volgt, verloopt het parkeren heel wat 

vlotter én wordt het een pak veiliger voor 

onze kinderen. Dank je wel! 

https://iedereenleest.be/over-lezen/de-vele-voordelen-van-voorlezen
https://iedereenleest.be/over-lezen/de-vele-voordelen-van-voorlezen
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CONFLICT? 

Vanaf het derde en vierde leerjaar komen 

kinderen in een andere fase in hun 

ontwikkeling. Ze worden zich bewust van 

de anderen en worden opeens heel erg 

zoekend in sociaal verkeer. Dat leidt 

weleens tot een conflict op de speelplaats. 

Hoe pakken we dit nu aan op school? 

We zetten altijd in op een 

HERSTELGERICHTE AANPAK en 

reflecteren daarbij met onze kinderen over 

het conflict. We willen immers een 

duurzame verandering voor het gedrag en 

geen korte termijnoplossing.  

Hoe zetten we dit in bij onze k inderen?  

Met dit keuzeschema: 

 

Vragen hierover? Spreek er over met de 

leerkracht van je kind of met het zorgteam. 

 

SPEL VAN DE MAAND 

Elke maand zetten we nieuw en soms ook 

‘retro’ spelmateriaal in de kijker op de 

speelplaats. Deze maand zijn dat 

springtouwen en rekkers! Met dank aan de 

ouderraad voor de financiële 

ondersteuning. 

 

 

 

NIEUW: 

PARTNERKLASSEN! 

Na de Corona-jaren zetten we terug extra 

in op verbinding! In de ouderraad wordt 

gebroed over plannen; ook in de school 

zochten we hoe we kinderen en 

leerkrachten nog meer met elkaar in 

verbinding kunnen brengen.  

Deze klassen gaan dit jaar samenwerken:  

1A  6A  

1B  6B  

3A  Lieveheersbeestjes  

4B  Mieren  

4A  Libellen   

5A  Duizendpoten  

2A en 2B  Vlinders  

5B  Vuurvliegen   

3B  Sprinkhanen   

Meer info in volgende nieuwsbrief! 

OUDERPLATFORM 

Wist je dat je op het ouderplatform van je 

kind alle data kan terugvinden van 

klasactiviteiten?  

Wist je dat je via deze weg zelf 

adreswijziging kan invoeren in ons 

administratiesysteem? 

Wist je dat we belangrijke mails steeds 

beginnen met ‘BELANGRIJK’? Andere mails 

starten met ‘INFORMATIEF’.  

BUCK-E 

Elke ochtend biepen aan de schoolpoort 

levert heel wat punten op! Hoe kan je deze 

gebruiken in de winkel?  

Klik hier voor a lle info over buck-e: 

https://www.youtube.com/watch?v=AXnxs

9IDd_M   

 

VERLOREN VOORWERPEN 

Elke dag blijven er wel spullen liggen op 

school. We verzamelen alles  in grote 

bakken in de eethoek van de lagere school. 

Kom zeker een kijkje nemen of er iets van 

jou bij is! Op dit moment zijn er heel wat 

jassen achter gebleven… 

 

GRATIS INFOAVOND 

ENERGIE 

 

 

DUURZAAM 

Met de komst van de nieuwe laptops en 

Ipads op school, verzamelden we alle 

oude computermaterialen en brachten 

alles naar een recyclagecentrum. In 

samenwerking met Natuurpunt, werd 

met de opbrengst wel 16 m2 bos 

aangeplant! 

 

SPREIDING KOST BOS- 

en ZEEKLASSEN 

Ons 5de leerjaar gaat elk jaar op bosklassen 

naar Durbuy; het 6de leerjaar op zeeklassen 

naar Koksijde. Om de kostprijs toegankelijk 

te houden voor iedereen, spreiden we de 

betaling. In volgende schoolrekening  

(januari) nemen we bij de kinderen van het 

4de en 5de leerjaar  al 50 euro extra op. Dit 

doen we 3 maal (januari, april, juni). 

De totale kostprijs van deze klassen 

schommelt tussen 180 en 210 euro.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXnxs9IDd_M
https://www.youtube.com/watch?v=AXnxs9IDd_M

