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Even terugblikken

Tijdens de voorleesweek konden onze leerlingen deze keer
tijdens de middagpauze kiezen om in de plaats van buiten te
spelen te gaan luisteren naar een verhaal.

Onze lichtjeswandeling goten we dit jaar in een
nieuw concept om een grote hoeveelheid mensen
op het schooldomein te vermijden. De eet- en
drankkraampjes en spelletjes stonden verspreid op
het traject. Onderweg kon je smullen van een
lekkere hotdog en je verwarmen aan glühwijn of
chocomelk. Het weer zat gelukkig mee die
dag ,zodat iedereen genoot van een fijne
wandeling.

De kleuters van K2 en K3 brachten een bezoek aan het
kinderdoecentrum van Technopolis in Mechelen. Daar valt
heel wat te ontdekken : van een kraan besturen of een dak
leggen tot rijden in een ziekenwagen of winkelen in de
supermarkt. Verder zijn er heel veel mogelijkheden om te
experimenteren met allerlei soorten bouwmaterialen.

Onze werking
Voor de digitalisering binnen het onderwijs kregen
de scholen van de overheid extra budgetten voor de
aankoop van ICT-materiaal. Onze school koos voor 2
smartborden voor de 3de graad. Elke leerling
beschikt er nu ook over een chromebook. Voor de
lagere klassen werden extra iPads aangekocht.
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De leerlingen van het 2e leerjaar trokken de voorbije periode af
en toe naar buiten. Zo maakten ze een wandeling naar het
park achter de hoek en ook op ons schooldomein gingen de
leerlingen op ontdekking. Ze maakten hun tuintje weer
‘rabarber’klaar en onkruidvrij. Wat een teamwork!
Ze leerden ook verschillende bomen kennen door gevonden
materialen te verzamelen en te onderzoeken. Door
waarnemingen te doen in en rond de bomen en door te voelen.
Tof dat er zoveel verschillende soorten in onze nabijheid te
vinden waren!

Extra

Nieuws van de schoolraad

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een
steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn
immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van
verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter
theorielessen in de klas.

In november kwamen de leden van de
schoolraad voor het eerst dit schooljaar
samen.
Belangrijkste punt op de agenda was de
verkiezing van de nieuwe Raad Van
Bestuur van scholengroep Fluxus.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om
kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het
Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons,
Zilver 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. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen
en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen
Verkeer op School.
In ruil krijgt de school daarvoor een zilveren medaille om aan de schoolpoort te
hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en
mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Verder werd er gesproken over de extra
lestijden en de digisprong. De leden
kregen de resultaten van de
welzijnsbevraging bij de leerlingen en
gaven advies over de GWP’s.

* welzijnsbevraging leerlingen

Info
* GWP
Het eerste leerjaar heeft er sinds
maandag een nieuwe leerling bij.
Welkom aan Nour!
Er werd een nieuwe voorraad turn tshirts en fluo hesjes met het logo
van de school aangekocht. Alle maten
zijn opnieuw beschikbaar. Deze zijn
verkrijgbaar op het secretariaat.
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