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even terugblikken

onze werking

Jammer genoeg geen leuke activiteiten de voorbije
maand om op terug te kijken. De lichtjeswandeling
werd verzet naar vrijdag 19 november.

Met enige trots kunnen we jullie de flexruimtes van de
eerste en tweede graad voorstellen.

Omwille van de besmettingen in verschillende
klassen werd in samenspraak met CLB en gemeente
beslist om het mobiele testteam op school langs te
laten komen. Leerlingen die hiervoor werden
uitgenodigd zijn bijna allemaal langsgeweest wat ons
een goed beeld gaf van de situatie in de ganse
school. Tijdens de 1ste testronde waren er 11
positieve resultaten op een totaal van 110. Een week
later testten slechts 2 leerlingen positief, een zeer
gunstige evolutie. Dit betekent dat de quarantaines
zijn vruchten afwerpen en dat na een extra
rustperiode tijdens de herfstvakantie de school op
maandag gewoon weer open kan gaan.

De vossen van het eerste leerjaar en de wolven van het
tweede leerjaar kunnen terecht in ‘het hol’.
Dit is het lokaal tussen beide klassen dat werd ingericht met
een demonstratietafel, plekken om samen te werken in
groepjes en een zithoek.

Wij willen alle ouders bedanken voor de geleverde
inspanningen, de vlotte samenwerking en het begrip,
maar vooral een dikke duim voor onze leerlingen :
jullie hebben dat flink gedaan!
De kolibries van het derde leerjaar en de papegaaien van
het vierde leerjaar hebben ook een gezamenlijke ruimte :
‘het nest’.
De leerkrachten kozen voor een vertelkring, klaverbladtafels
voor groepswerk en afgescheiden, individuele werkplekken.
Hier kunnen ze naar hartenlust onderzoeken en
Experimenteren.

De naschoolse sportactiviteit op dinsdag voor de
leerlingen van de eerste graad kan ook opnieuw
doorgaan.
Aangezien de situatie in de brede samenleving zijn er
momenteel wel extra maatregelen van kracht :
-Er is mondmaskerplicht voor de leerlingen van het
5de en 6de leerjaar in de klas. Op de speelplaats
mag het masker af en wordt gevraagd nauw contact
te vermijden.
-Aan leerkrachten, ouders en externen op het
schooldomein wordt op advies van de
preventieadviseur gevraagd een mondmasker te
dragen en indien mogelijk afstand te houden.
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Onze werking
De leerlingen van het 3de leerjaar leerden tijdens het
eerste trimester op een onderzoekende manier over de
koninklijke familie.
Ze gingen op zoek naar de betekenis van hun naam en
onderzochten hun eigen stamboom en die van elkaar.
Ze legden verbanden met de stamboom van de
koninklijke familie.
Hiervoor gebruikten ze verschillende leermiddelen om
Informatie te verzamelen.
Zo leerden ze veel van elkaar, maar ook over elkaar.

extra
Na de herfstvakantie mogen we in
onze peuterklas enkele nieuwe
gezichtjes verwelkomen : Cas,
Tugrul, Safa, Sietse (broertje van
Seppe K3) en Aiko (zusje van Sol
L1).
Ook in K2 verwelkomen we een
nieuwe leerling: Casper. Welkom
allemaal!

Info
De stam van de grote eikeboom op de kleuterspeelplaats was al lange tijd in 2
gesplitst. Omwille van schimmelvorming tussen de 2 delen was er acuut
valgevaar. Op advies van de preventieadviseur en de brandweer moest de
boom dan ook geveld worden. Deze werken werden uitgevoerd tijdens de
sluiting van de school. Uiteraard zullen we hier binnenkort een nieuw exemplaar
planten.

Er was tot op heden geen
leerkracht
Islamitische
godsdienst beschikbaar voor de
leerlingen van de 3de graad.
Goed nieuws! Vanaf maandag
heten we juf Gülcan welkom.
In de lagere school krijgen we een
stagiair op bezoek. Meester Tybo
is derdejaarsstudent aan de AP
hogeschool en wordt in het kader
van werkplekleren een gans
schooljaar aan onze school
verbonden. Hij zal in verschillende
klassen langskomen om te
observeren, participeren en ook
zelf les te geven.

Net voor de herfstvakantie moesten we jammer genoeg ook afscheid nemen
van één van onze geitjes, Paulien.

Op het secretariaat heeft juf Gitte
op woensdag hulp van stagiair
Ahmed. Hij volgt de opleiding
kantoor en leert wat het werk op
een secretariaat allemaal inhoudt.
We zijn nog steeds op zoek naar
extra
hulp
voor
het
middagtoezicht bij onze kleuters.
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