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Sporten

Schoolfeest op
zaterdag

doen we
buiten

7 mei
Herfstwandeling

KINDERK®ANT

Die hadden we niet zien aankomen…
610 dagen… zolang heeft de school mogen functioneren zonder al te veel besmettingen… Hier en
daar enkele leerlingen… maar dit… dit zagen we niet aankomen.
Alhoewel, de cijfers… De maatregelen… Het moest er precies toch ooit van komen… Als de cijfers
stijgen op onze school moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Hoe lastig dit ook is.
We willen dat de kinderen en de collega’s op school zijn want dit blijft de beste plaats om te leren
en met elkaar te leven. Grootse voorspellingen doen over de toekomst doet momenteel niemand
maar bij de pakken blijven zitten doen we evenmin. In onzekere tijden moeten we verbinding
zoeken en elkaar blijven steunen. Die steun voelen we van vele ouders. We hopen dat jullie ook
onze steun voelen. We beseffen immers zeer goed dat het niet evident is om je kinderen thuis op
te vangen, laat staan ze te begeleiden in het afstandsonderwijs. We houden samen het hoofd koel
en doen wat we kunnen! Dat is al meer dan genoeg…
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Ketnet expeditie geluk
De kinderen van 2A deden op vrijdag 19 november mee aan de online
expeditie geluk van Ketnet. De bedoeling was dat we met onze avatar de weg
doorheen de verschillende werelden volgden. In elke wereld moesten we dan
samen met onze klas een opdracht doen.
In de ‘Wees-jezelf-woestijn’ knutselden we een toverstokje en toverden we
een mooie wens voor onze klas.
Op het ‘Goed-gevoel-strand’ deden we een sessie lach-yoga. Dat was echt
heel erg grappig!
Op de ‘Samen-sterk-vulkaan’ maakten we met onze klas onze eigen
vergevings-handshake.
In het ‘Oranje-rivierendal’ moesten we een heel moeilijke 1-minuutchallenge
doen. Zo leerden we dat falen ook oke is en best leerrijk kan zijn.
We hebben de missie volledig volbracht. Het werd een superleuke
voormiddag.

Thuis wordt de basis gelegd voor de taalvaardigheid van onze kinderen.
Hier vind je allerlei tips om met je kind thuis talig aan de slag te gaan.

Voorleesweek
In 2021 liep de Voorleesweek van 20 tot 28 november! Tijdens de
campagneweek riepen we iedereen op om elke dag (minstens) een kwartier
voor te lezen. De kinderen kregen een spaarkaart mee naar huis. Iedere dag
wordt er een kwartier voorgelezen, per kwartier wordt er op deze spaarkaart
een kruisje gezet. Volle spaarkaarten worden verzameld, een onschuldige
hand trekt 2 kaarten. De klas van de gewonnen spaarkaarten winnen een
boek! => De winnaar wordt nog bekendgemaakt….
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Wat kan jij als ouder thuis doen om lezen en voorlezen te stimuleren?
Lees naast een gewoon voorlees- en prentenboek ook eens voor uit een informatief boek, een
rijm- of poëzieboek of een moppenboek!
Strips zijn ook erg populair onder de kinderen van de lagere school.
Maak het voorlezen aantrekkelijk bij oudere kinderen door bijvoorbeeld een ‘Bookflix’ te maken.
Dit is een boekenkast met toffe leesboeken genaamd naar de bekende streamingdienst ‘Netflix’.
Lezen met de allerjongsten
Zelfs met je peuter kun je al beginnen met boekjes lezen. Dit is erg goede manier om bezig te zijn
met taal en al op jonge leeftijd de interesse te wekken voor boekjes.

Nieuwe fietsenstalling komt eraan…
We zijn weer een stapje dichterbij de nieuwe fietsenstalling, Het dak ligt erop ;-)

Herfstwandeling
Wij gingen deze maand op herfstwandeling, in Nieuwenhoven. We hadden erg veel geluk met het
weer! Wat een mooie dag, met veel zon! Samen hebben we veel plezier gehad.
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Op vrijdag 12 november gingen al onze kleuters op herfstwandeling in Nieuwenhoven. Wat
hebben we genoten van een heerlijke herfstwandeling met nog zonnig herfstweer. Er werd knap
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gewandeld; de 4- en 5-jarige kleuters wandelden een tour van 3 km. Nadien genoten we nog even
op de speeltuin. Die nacht heeft iedereen goed geslapen :-)

Top-ouderraad
Dankjewel aan onze ouderraad voor het hart onder de riem.
Vorige week vonden we een mand vol vitamines…

Als bomen vertellen…
De kracht van verbinden…
De maand november werkten we met een troostboom, een gedenkboom of een herdenkboom. We
voelen ons verbonden in verdriet en troost en delen warme herinneringen met elkaar.

Het tweede leerjaar luisterde naar een mooi verhaal over een bijzondere boom. Samen zorgden
we voor een eigen boom vol herinneringen.

Het derde en vierde leerjaar kregen hulp van Joske, de klaspop. Terwijl we grote en kleine
verdrietjes deelden met elkaar, zagen we dat je soms verstrikt geraakt in je verdriet. Gelukkig
vonden we ook weer heel wat oplossingen om dat web van verdriet terug los te maken en konden
we Joske bevrijden.
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We sporten opnieuw buiten ;-)
Sinds het vieze beestje onze school is binnen gedrongen, zijn we terug volop buiten gaan sporten.
Op deze manier kregen we telkens wat frisse lucht en goede vitaminen binnen.

Sint op bezoek
We maken ons klaar voor de komst van sinterklaas en zijn pieten.
In de klas van Haas kwam Liesbeth, de mama van Amélie, knappe raamtekeningen maken van
Sint en piet op het dak. Kom zeker eens langs ons raam gewandeld als je naar school komt.
De kleuters gingen in de klas aan de slag. Ze maakten een feesthoedje, slingers met sint en piet,
een grote stoomboot en vele kleine bootjes met sint en piet...
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Interview juf Nele
Door -de Kinderraad-

Hoe jong ben je? 41 jaar
Hoe vind je het om voor de klas te staan?
Ik geef heel graag les en ik vind het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan
zijn en zich goed voelt in de klas.
Wil je iets vertellen over je gezin?
Ik ben getrouwd met Ken, een hele lieve man en papa voor onze kinderen.
Mijn zoon heet Vince en is 13 jaar, mijn dochter Anna-Finn is 11 jaar.
We hebben ook een hond, een golden retriever. Zij heet Bo, haar mag ik
zeker niet vergeten want zij is eigenlijk mijn 3de kindje.
Waarom heb je ervoor gekozen om leerkracht te worden?
Toen ik klein was, speelde ik al graag schooltje met mijn knuffels en ik was dan de juf.
Hoe lang geef je al les?
Ik ben afgestudeerd in 2001 en geef dus al 20 jaar les.
Wat is het gênantste dat je hebt meegemaakt als juf/meester?
Er zat eens een jongetje in het eerste leerjaar die de dag voor zijn eerste communie in zijn haren
knipte.
Welke vak vind je het tofst om te geven?
Ik vind het heel speciaal om de kinderen te leren lezen. Het is heel leuk om de verwondering bij
hen te zien als ze een woordje kunnen ontdekken.
Hoe groot ben je? 1,64m
Heb je een dagboek?
Nee, vroeger als kind wel.
Is er iets (grappigs) dat we nog niet van jou weten maar wel mogen weten? Heb je een klein
geheimpje dat we mogen weten?
Ik hou van lekker eten en kook graag. Zo heb ik al veel kookboeken verzameld. Soms geef ik hier
te veel geld aan uit.
Heb je nog eens boodschap voor ons? Iets dat je kwijt wilt?
Je bent dapperder dan je zelf gelooft, sterker dan je lijkt, slimmer dan je denkt en geliefder dan je
weet!
Wanneer ben je jarig? 2 mei
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Noteer in je agenda
Ouderraad (digitaal)
Schooldag stopt om 12u20

13 december
24 december

Kalender december 2021

wo

01-12

do

02-12

vr

03-12

za

04-12

zo

05-12

ma

06-12

di

07-12

wo

08-12

do

09-12

vr

10-12

za

11-12

zo

12-12

ma

13-12

di

14-12

wo

15-12

do

16-12

vr

17-12

za

18-12

zo

19-12

ma

20-12

di

21-12

wo

22-12

do

23-12

vr

24-12

Einde schooldag 12u20 => GEEN opvang na school

za

25-12

Kerstmis

zo

26-12

ma

27-12

di

28-12

Sint op school

Sinterklaas

Oriënteren met kompas in Kiewit NM 6de leerjaar
Dag van de mensenrechten

Ouderraad (digitaal)

KF, KG Streep! 13:30 CCHA

Vakantie
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29-12

do

30-12

vr

31-12
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