DECEMBER 2006

NIEUWSBRIEF OUDERS
NOVEMBER 2016

DECEMBER 2006

SEPTEMBER
MEDEDELINGEN2012
Fluo-maanden-actie
Tijdens de maanden november, december en januari staat fluo centraal.
In deze donkerste periode van het jaar gaan sommige
kinderen ’s morgens te voet of met de fiets naar school
en keren vervolgens ’s avonds terug naar huis als het
buiten duister is. We dringen dan ook aan op het dragen
van een fluo hesje. Om onze actie (die drie maanden
duurt) wat kracht bij te zetten en u hierbij als ouder te
helpen, probeert de school de kinderen als volgt aan te
moedigen:
In november, december en januari zal er aan de voordeur van kleuter en
lager ’s morgens 7 keer een steekproef gehouden worden waarbij wordt
nagegaan of de kinderen die de school binnenkomen een fluo hesje dragen.
Elk kind beschikt over een stickerkaart (aan de boekentas) met 10 open
vakjes. Iedereen krijgt zomaar 3 stickers als aanmoediging. Vanaf dan
kunnen ze een sticker op hun kaart verdienen bij het dragen van een fluo
hesje. Wie na drie maanden 8, 9 of 10 stickers op zijn kaart heeft, krijgt een
leuke verrassing. Enkel wie op het einde van januari een volle stickerkaart
heeft (10 stickers) komt in het grote verkeersveiligheidsboek van de school
(met foto). Wie minder dan 8 stickers kon bemachtigen, doet het volgend
schooljaar misschien beter.
Ook wie met de wagen naar school gebracht wordt, mag aan de actie
deelnemen en een fluo hesje dragen. De actie loopt voor iedereen.
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U kreeg een tijdje geleden de kans om een fluo hesje
(met het logo van de school) aan te kopen.
Deze worden bij levering zo snel mogelijk aan de kinderen bezorgd.
Wij hopen dat iedereen zijn kind(eren) aanspoort om
steeds een fluo hesje te dragen (zeker wie te voet of
met de fiets naar school komt) zodat onze kinderen
zich veilig in het verkeer begeven. Goed werkende
fietsverlichting en het dragen van een fietshelm zijn in
datzelfde opzicht essentieel.
Net voor de
herfstvakantie (26/10) stond er een fietscontrole door
de politie en de gemeenschapswacht op het
programma. De meeste fietsen waren in orde.

Grootouderfeest kleuterschool

Ook dit schooljaar was het grootouderfeest een succes. Woensdag 12
oktober kwamen heel wat grootouders hun kleinkinderen uit de peuterklas,
het 1ste, 2de of 3de kleuter bewonderen. De kleuters zongen en dansten erop
los. Alle kleuters hadden ook een prachtig kunstwerkje gemaakt. We zagen
heel wat trotse grootouders. Een grote dankjewel aan de kleuterleidsters
voor de organisatie en aan de ouderraad voor de hulp bij de koffietafel.

Brooddozen naamtekenen
Voor een goeie werking in onze eetzaal vraagt de
keukenploeg om op de brooddoos van uw kind zijn of haar
naam te noteren. Op die manier gaat veel minder verloren en
kan een gevonden brooddoos heel snel aan de eigenaar terug
bezorgd worden. Alvast bedankt.
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Kinderfietsen
Elke donderdag gaan kinderen van het 5de en 6de
leerjaar met de fiets naar het Jan Breydelstadion voor
de les lichamelijke opvoeding. Het gebeurt soms dat
kinderen hun fiets vergeten zijn of met lekke band op
school toekomen. Om die kinderen te kunnen helpen,
zijn we op zoek naar mensen die een tweedehands
kinderfiets (leeftijd 5de – 6de leerjaar) aan de school
willen schenken. Mocht u iemand kennen die … of mocht u zelf een fiets
hebben die niet langer gebruikt wordt, doet u er de school een plezier mee.
Eenmaal de fietsenbergplaats afgewerkt is, kunnen deze fietsen op een
veilige manier gestald worden. Alvast bedankt.
Proefwerken in het vooruitzicht voor het 4de, 5de en 6de leerjaar
December is de maand van de tussentijdse proefwerken voor het 4de, 5de en
6de leerjaar. Het is voor heel wat kinderen van de lagere school een hart
onder de riem als hun ouders dat wat opvolgen. Wanneer staat welke toets
gepland en wat moeten de kinderen kennen? Via de leerkracht wordt u
hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
Oudercontact lagere school eind december
Communicatie is belangrijk. Het korte oudercontact op het einde van
december of juni is niet het ideale moment om problemen grondig te
bespreken. Misschien werd u al uitgenodigd voor een selectief oudercontact.
Indien u zelf een bezorgdheid hebt, maak dan bij voorkeur vóór het
oudercontact een afspraak met de leerkracht van uw kind.
Spellenavond vrijdag 25 november (ORGANISATIE OUDERRAAD)
Alle oudste kinderen van het gezin kregen vóór de
herfstvakantie
een
uitnodiging
voor
de
spelletjesavond op vrijdag 25 november vanaf
19.00u. op school. Alle kinderen van de basisschool
zijn die avond van harte welkom om samen met hun
ouders,
grootouders,
vrienden,…
allerlei
gezelschapsspelletjes te komen spelen. Deze
activiteit vindt plaats in de studiezaal en in de eetzaal
van de secundaire afdeling.
Naast het spellenaanbod wordt er ook altijd een nevenactiviteit voorzien om
er een gevulde avond van te maken. Omwille van het succes van vorige
schooljaren wordt het opnieuw een kinderbingo. Meer info vindt u op de
persoonlijke uitnodiging.
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De ouderraad zorgt voor gezelschapsspellen voor de leerlingen, voor het
ontlenen van en de controle op de spellen, voor het klaarzetten van de
studiezaal en voor de bar. Op voorhand een dikke merci hiervoor!
We duimen nu al voor een plezante avond.
Sinterklaas woensdag 30 november
Sinterklaas komt op woensdag 30 november naar onze
school. Uiteraard heeft de lieve man geschenken
meegebracht voor de kinderen. Elk kind (van het 1ste
kleuter tot en met het 2de leerjaar) krijgt een zakje
lekkers. Voor alle andere kinderen is er speculaas.
Daarnaast geeft de Sint aan elke klas boeiend en leuk
speelmateriaal, in een kleuterklas voor een bedrag van
€150, in een klas van de lagere school voor een bedrag
van €100.
Allerheiligen en Allerzielen
We stellen vast dat, in de media en in de handel, Halloween de begrippen
Allerheiligen en Allerzielen uit het actieve taalgebruik verdringt. Halloween
wordt gezien als de terugkeer van de duisternis en van duistere figuren zoals
spoken, heksen, … Het is een oud Keltisch gebruik om het begin van de
duistere periode te vieren. De christenen vertaalden het eeuwenoude feest
als het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Het is de taak van een
katholieke school om de inhoud van deze feestdagen voor onze leerlingen te
verduidelijken. We besteden hier dan ook de nodige aandacht aan.
Vormsel (3 juni 2017)
Als kinderen twaalf jaar worden, kunnen ze ervoor kiezen
om gevormd te worden. In elke parochiekern van de
Emmaüsparochie
staat
een
enthousiaste
catechistenploeg klaar om met deze kinderen op weg te
gaan naar het vormsel.
De vormselcatechese en de organisatie van het vormsel
is een parochiaal gebeuren en wordt niet georganiseerd
vanuit de school. Dat betekent dus dat de kinderen in principe gevormd
worden in de parochiekern van de Emmaüsparochie waar ze wonen.
Indien u niet op het grondgebied van de Emmaüsparochie woont (SintAndries, Sint-Michiels, Sint-Willibrord, Sint-Godelieve en Sint-Baafs), vragen
we om contact op te nemen met de priester of de verantwoordelijke(n) van
uw eigen parochie. Hou er rekening mee dat de vormselcatechese in veel
parochies al vroeg in het schooljaar start.
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Sinds vorig jaar beschikt de parochie niet meer over alle adresgegevens van
de twaalfjarigen. Er wordt bijgevolg geen persoonlijke uitnodiging meer
bezorgd voor de info- en inschrijvingsmomenten. De parochie nodigt ouders
daarom uit om het overzicht van de verschillende inschrijvingsmomenten te
raadplegen via de website ‘http://emmausparochie.be/vieringen/vormsel’.
Daar kunt u uw kind inschrijven of contact opnemen met de verantwoordelijke
voor meer info.
Stage
Stageklas
K1c/2c juf Ann
K2b/3b juf Martine
K3a juf Annelies
K1b juf Eef
K2a juf Gwenny
K1a juf Delphine

Stageklas
1a juf Christa

KLEUTER
Contactdag
Stageperiode
Observatiedag
di 22/11
di 29/11

ma 21/11-vr 2/12
ma 14/11-vr 18/11
ma 21/11-vr 2/12
LAGER
Contactdag
Stageperiode
Observatiedag
ma 7/11-vr 18/11

1b juf Els / juf
Maaike
2a juf Liesbeth

ma 7/11-vr 18/11
ma 7/11

ma 21/11-vr 2/12

2b juf Veerle
4a juf Katrien

ma 7/11
do 17/11

ma 21/11-vr 2/12
di 29/11-di 6/12

Naam
student
duo

Juf Michelle
Juf Isabeau
Juf Jana

Naam
student
Meester
Tibo
Juf Eilish
Juf AnneSophie
Juf Shari
Juf Celina

Om nu al te noteren in de agenda
vr 11 nov
ma 28 nov
vr 2 dec
ma 12 dec

Vrije dag (Wapenstilstand)
Individuele foto’s in de kleuterschool en de lagere school
Zwarte Pietennamiddag in de kleuterschool
Kom- en kijkmoment in de peuterklas voor ouders met
nieuwe peuters
do 22 dec
Oudercontact lager
do 26 jan 2017 Oudercontact kleuter
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UIT HET PEDAGOGISCH PROJECT
om even bij stil te staan:
Vormingsproject en breed zorgkader
Onze school biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze
aan kinderen, elk met hun talenten en behoeften, kwalitatief hoogwaardig
onderwijs, zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de
didactische verwerking. Zij legt de nadruk op een pedagogische benadering
van het kind en streeft de totale vorming van de persoon na. De ontplooiing
van hoofd, hart en handen staat hierin centraal. Onze school biedt alle
leerlingen optimale ontplooiingskansen op intellectueel, sociaal en affectief
gebied.
Grote nadruk ligt op het proces, op het ‘leren leren’, de leergierigheid en
nieuwsgierigheid, het probleemoplossend denken en het ‘tot inzicht komen’.
Er gaat veel aandacht naar kindgerichte werkvormen. Het kind helpen in
zijn groei naar creatieve zelfstandigheid, naar gemotiveerd en zelfstandig
werken, wordt als een opdracht van iedere dag ervaren.

PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE INFORMATIE
Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar
De leerkrachten spelen samen een toneel voor de kinderen.
Gezondheidsrubriekje

Meer informatie op de website www.gezondopvoeden.be
(Juf Ria)
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Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
Aandachtspunt november

BEVER
zorgen, diensten aanbieden, iets schenken
Bevers leven jarenlang in een hecht familieverband. Het zijn bovendien
noeste werkers. Als dammenbouwers zorgen zij voor een aangepaste
biotoop voor heel wat andere dieren. Een kind dat zich gedraagt als een
bever, staat klaar om te helpen, om op te ruimen, om een ander een plezier
te doen. Het deelt snoepjes en/of andere bezittingen met de anderen.
Waarop letten we deze maand in onze klas?
1ste leerjaar :
2de leerjaar :
3de leerjaar :
4de leerjaar :
5de leerjaar :
6de leerjaar :

Ik help anderen bij het opruimen.
Ik ga zorgzaam om met andermans schoolgerief, kleding, …
Ik draag mee zorg voor de netheid op de speelplaats, in
lokalen en andere ruimtes.
Ik ben bereid een schrift, een boek of ander gerei uit te
lenen.
Ik help als iemand iets niet begrijpt.
Ik kom op voor de zwakkeren.

AANDACHTSPUNT SCHRIFT
Wat houden we deze maand extra in het oog?
Aandacht voor de passende helling van letters en cijfers!
Nooit verticaal schrijven. Een goede helling is het gevolg van een juiste
ligging van het schrijfblad (in een hoek van ongeveer 20°)
AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.
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Tijdens de maand november staan we in klas even stil bij de volgende
bijzondere dagen:
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
- 11 november: Wapenstilstand 1ste wereldoorlog
- 15 november: Koningsfeest
ma 7 nov

- Instapdag voor nieuwe peuters
- Start van de fluomaandenactie (nov-dec-jan) voor kleuter
en lager
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:15 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Annelies)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)

di 8 nov

- 1a en 1b Medisch onderzoek op school door het CLB
- 5a en 5b Vaccinatie op school door het CLB
- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Ria)

do 10 nov

- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)

vr 11 nov

- Wapenstilstand (vrije dag)

ma 14 nov

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:30 4a en 4b Bezoek Museum aan de Ijzer + bezoek
Dodengang
- 16:15 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Annelies)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)

di 15 nov

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
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wo 16 nov

- 09:00 2de kleuter a (juf Gwenny), 2de kleuter b (juf
Martine), 2de kleuter c (juf Ann): Open-klasdag voor
ouders (zie persoonlijke uitnodiging)

do 17 nov

- 10:00 1ste en 2de leerjaar FILM 'Meester Kikker' in
cinema Liberty
- 16:15 1ste leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)

vr 18 nov

- 15:35 Naschools typen (organisatie juf Ria)

zo 20 nov

- Dag van de Rechten van het Kind

ma 21 nov

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:15 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Annelies)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)

di 22 nov

- 09:00
- 09:45
- 10:30
- 16:25
- 16:30

wo 23 nov

- 09:00 2de kleuter a (juf Gwenny) Open-klasdag voor
ouders (groep 2) (zie persoonlijke uitnodiging)

do 24 nov

- 16:15 1ste leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)

vr 25 nov

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis
- 15:35 Naschools typen (organisatie juf Ria)
- 19:00 Spelletjesavond en kinderbingo (organisatie
ouderraad)

zo 27 nov

- Eerste zondag van de advent

Zwemmen 2de leerjaar
Zwemmen 4de leerjaar
Zwemmen 6de leerjaar
Naschools typen (organisatie juf Ria)
Naschools koor (organisatie juf Mieke)
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ma 28 nov

- Individuele foto's voor kleuter en lager
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:15 Naschools kleuterturnen voor het 3de kleuter
(organisatie juf Annelies)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)

di 29 nov

- 09:00
- 09:45
- 10:30
- 16:25
- 16:30

wo 30 nov

- De Sint op bezoek

do 1 dec

- Tweede maand van de fluomaandenactie voor kleuter en
lager
- 16:15 1ste leerjaar: Naschools sport en spel (organisatie
meester Patrick)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)

vr 2 dec

- 13:25 Zwarte Pietennamiddag in de kleuterschool
- 15:35 Naschools typen (organisatie juf Ria)

ma 5 dec

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)

Zwemmen 1ste leerjaar
Zwemmen 3de leerjaar
Zwemmen 5de leerjaar
Naschools typen (organisatie juf Ria)
Naschools koor (organisatie juf Mieke)
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