Nieuwsbrief 2
oktober 2021

even terugblikken

onze werking

Op de strapdag van vrijdag 17 september
kwamen de kleuters en leerlingen van de
lagere school massaal met de fiets naar
school. De ganse dag werd er geoefend op
fietsvaardigheid,
zowel
op
het
schooldomein als in de verkeersvrije straat.

Onze zesdeklassers trokken naar Massembre voor een week vol
avontuur. Dé kans om de groepssfeer te bevorderen en om nieuwe
leeftijdsgenoten te leren kennen. De andere Wommelgemse scholen
trokken mee naar de andere kant van de taalgrens.
De kinderen konden actief aan de slag in uitdagende hoogteparcours
en riviertochten, aangemoedigd en warm opgevangen door
medeleerlingen. Zo konden ze zelf ontdekken waar hun sportieve
talenten liggen, hoe ze zichzelf kunnen overstijgen of net leren
erkennen waar hun grenzen liggen. Dat gaf soms heel wat stof tot
nadenken over zichzelf, samenwerken in groep en de rol die je kan
spelen om anderen te helpen.
Wil je graag binnenkijken in die supertoffe week, neem dan zeker een
kijkje op onze klasblog via de website van de school!

De jaarlijkse pannenkoekenslag werd
omwille van de veiligheidsmaatregelen een
‘take-away’versie. Er werden meer dan 600!
Pannenkoeken verkocht. De opbrengst van
de pannenkoekenverkoop gaat integraal naar
de verzorging van onze dieren. Via deze
weg willen we graag alle helpende handen
bedanken. En een hele grote dankjewel aan
alle juffen en hun ouders voor het bakken van
de stapels pannenkoeken.

actief: uitdagende actieve en interactieve opdrachten,
groepsbevorderende activiteiten, Franse taal gebruiken
betekenisvol: Franse taal hanteren in Franstalig gebied
zelfontdekkend: wat zijn mijn grenzen, hoe kan ik mijzelf ertoe brengen
om een stapje verder te gaan, wat vind ik leuk en waar zeg ik ‘stop’
sociaal: nieuwe mensen leren kennen, elkaar aanmoedigen,
samenwerken in groep, elkaar opvangen en troosten, elkaar overtuigen
om over een grens te stappen zonder dwingend te zijn, respect voor
anderen, beleefdheid en goede manieren
zelfreflecterend: wat kan ik, wat durf ik, was mijn inschatting vooraf
correct of moet ik het beeld van mezelf bijsturen
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Onze werking

Nieuws van het oudercomité
Vorig jaar heeft het oudercomité van onze school mee de
schouders gezet onder de aankoop van het nieuwe
kleuterspeeltuig. Op 11 augustus werd het dan eindelijk geleverd.
Enkele papa’s van het oudercomité gaan op 4 oktober (vanaf
10u), op 6 oktober (vanaf 8u30) aan de slag om dit nieuwe
prachtstuk voor onze kleuters ineen te steken. Waarschijnlijk gaat
dit niet op één 2 dagen lukken, dus de volgende zaterdag 9
oktober (vanaf 10u) , wordt er verder aan gewerkt. Papa’s en
mama’s die een handje willen komen toesteken zijn van harte
welkom. Vele handen maken immers licht werk.
Woensdag beginnen we eraan na het tweede belsignaal, zaterdag
zal het rond 10:00 u. zijn.
Als je zou kunnen (en willen) meehelpen aan de opbouw van het
speeltuig mag je steeds de voorzitter van het oudercomité een
seintje geven op gert.smet@outlook.com.
Onze kleuters zijn je alvast erg dankbaar!

Binnen het thema ‘gezonde voeding en
beweging’ en in het kader van betekenisvol
leren gingen de kleuters van K3 onder
begeleiding van juf Anaïs op uitstap.
Bestemming
was
de
groentenwinkel
‘Raboontje’’ van de mama van Thobin uit K2.
Het werd een leerrijk uitje. De kleuters leerden
allerlei soorten gezonde voeding kennen. Ze
leerden betalen en maakten achteraf soep met
de aangekochte groenten.

Ook dit schooljaar kozen onze leerlingen uit het
eerste leerjaar een meter of peter uit L6.

extra

Info van het CLB

Er is nog steeds geen wijkwerker beschikbaar voor het
middagtoezicht bij de kleuters. Daarom zijn we op zoek naar een
lieve dame/heer met een groot hart voor kinderen.
Bent u zo iemand? Of kent u iemand die zich ‘s middags kan
vrijmaken voor een uurtje toezicht?
Maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 12u40 tot 13u35.
Ook al kan u maar één middag, dan mag u dit steeds doorgeven.
We kunnen eventueel werken met een beurtrol.
U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Alvast te noteren voor de leerlingen van L5 en L6 :de
netoverschrijdende
scholenbeurs
voor
onze
basisscholen van Wommelgem gaat dit schooljaar door
op volgende data en volgende locaties :
We zullen 3 beurzen organiseren op drie locaties waar
ouders vrij op mogen inschrijven.
o Dinsdag 18 januari 2022: Boechout
o Maandag 31 januari 2022: Mortsel
o Woensdag 9 februari 2022: Kontich
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