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even terugblikken

onze werking

De voorleesweek zag er dit jaar een beetje anders uit. Aan
ouder en grootouders van onze kleuters werd gevraagd om
thuis een verhaal voor te lezen en dit de filmen. De filmpjes
werden bezorgd aan de juffen en zo konden onze kleuters op
school genieten van mooie verhalen via de digitale weg.
Dankjewel aan allen die hebben meegewerkt!

De Fit en Fun Boomgaardrun is een groot succes.
Onze leerlingen zetten zich prima in en genieten van
het samen sporten. De conditie gaat er dan ook op
vooruit. De volgende weken zullen we verder blijven
oefenen en de afstand stilletjesaan opbouwen.

In kader van het gezondheidsbeleid leggen we deze
maand de nadruk op gezonde tussendoortjes.
Wat zijn gezonde snacks? Enkele tips.
In het kader van onderzoekend en ontwerpend leren kregen
de leerlingen van L3,L4,L5 en L6 Technopolis op bezoek. De
leerlingen gingen aan de slag met iPad en een LEGO-pakket.
Tijdens de workshop bouwden ze een eigen constructie en
leerden ze op een eenvoudige manier programmeren.

-een portie fruit, fruitsalade of een fruitspiesje
-gedroogde vruchten, zoals pruimen, abrikozen of een
handje rozijnen
-een portie (snack)groente zoals komkommer,
cherrytomaten, reepjes paprika,…
-een potje (magere) yoghurt
-een handje ongezouten noten.: amandelen,
cashewnoten, pinda's, walnoten, …
-een volkorenboterham of cracker met kaas
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nieuws van de leerlingenraad
Ook dit jaar zetten we ons in voor de warmste week. De leerlingenraad heeft, samen met juf Eline, het organiseren van een actie op
zich genomen. Ze hebben het opvangcentrum voor asielzoekers te Broechem als goed doel gekozen. Hiervoor zal de komende
weken een inzamelactie gehouden worden. Meer info hierover ontvangen jullie via mail.
Alvast een dike proficiat aan de leerlingenraad voor hun engagement.

Nieuws van het CLB

Info
Na 35 jaar trouwe dienst ging onze lieve
poetsdame Jola op pensioen. Op haar
laatste werkdag werd ze door alle
leerlingen en personeelsleden in de
bloemetjes gezet.
Vanaf 1 december verwelkomen we een
nieuwe poetshulp op school : Nadia

Extra

Onze school werd bekroond met de gouden Verkeer Op Schoolmedaille.
De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en
mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 136 gouden, 260 zilveren, 626
bronzen en 6 kleutermedailles uit.
Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn scholen die kiezen voor
een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere
resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas. Voorbeelden van
dergelijke initiatieven zijn : voetgangersbrevetten, Het Grote
Voetgangersexamen, loopfietsbrevetten, fietsbrevetten en Het Grote
Fietsexamen. De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis
en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen en Helm Op Fluo
Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te
dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een
punt op.

Het ziekteverlof van onze zorgcoördinator
juf Stéphanie werd verlengd tot aan de
kerstvakantie. Juf Shirley heeft gekozen
voor een nieuwe uitdaging. Vanaf deze
week wordt de taak van zorgcoördinator
overgenomen door juf Camille
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