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Schooljaar 2016-2017 : november-december
Woordje van de directeur
Het is eind oktober, eindelijk doet de herfst zijn intrede. De bladeren verkleuren en vallen stilaan af.
We hebben tot laat in oktober kunnen genieten van mooi nazomerweer. Heel wat activiteiten konden doorgaan
onder een mooi zonnetje. Denken we maar aan de rommelmarkt en de car-wash, enkele van onze zangmomenten,
muziek op vrijdag, de loopmomenten van ‘one mile a day’ en de start van het speelhuisje…
Ook in de klassen wordt er hard gewerkt om alle leerlingen te laten groeien volgens hun mogelijkheden.
In verschillende klassen wordt er meer coöperatief gewerkt. Juf Karen brengt nieuwe werkwijzen aan om het
lezen meer te stimuleren. Het is prachtig om te zien hoe leerlingen én leerkrachten van elkaar leren.
Het is als de toon van een stemvork die zich door het koor verspreidt. Ieder kiest zijn eigen toon op basis van het
geluid van de stemvork. Als iedereen dan samenzingt, klinkt een mooi meerstemmig lied.
Zo willen we net als in ons werk ook op de wintermarkt samen in harmonie zingen voor vrede.
Jij zingt toch ook mee op vrijdagavond 16 december!
Directeur Peter

Jaarthema: Heilig Hart, daar zit muziek in…
Momenteel wordt ons jaarthema ook zichtbaar naar buiten toe. De
muziekinstrumenten en noten aan het hek laten zien dat er muziek in
onze school zit. Dankzij de inzet van juf Nele, juf Maja en haar
schoonvader kregen de figuren vorm. Met enkele collega’s erbij kregen
ze ook nog een mooie kleur.
Op donderdag 15 september werd door de leerlingen van het vijfde en
zesde leerjaar ons themalied voorgesteld.
Zij zorgden ook voor een passend dansje.
Daarnaast organiseren we elke maand een zangstonde voor alle leerlingen
op de speelplaats.
In september leerden we het bewegingsliedje ‘ De krokodil’ en in oktober hadden we
de oude Chinees ‘Hinky Pinky’ op bezoek die zijn verhaal kwam doen.
We zongen en dansten vrolijk mee. Dat is de bedoeling.
Wie kent er nog touwspringliedjes, klapspelliedjes? Leer ze aan je kinderen zodat zij
ze kunnen leren aan de medeleerlingen en onze speelplaats zich verder vult met spel
en muziek.
We zijn gestart met een muziekmeter. Deze meter bepaalt of er op vrijdag muziek gespeeld kan worden.
Elke dag ruimt een klas de papiertjes op die blijven liggen zijn op de speelplaats. Deze gaan in een grote vaas.
Wanneer het afval onder de lijn blijft, dan verdienen onze leerlingen muziek op vrijdag.
Tot nu toe is het steeds gelukt, maar let op, want de lijn zakt steeds lager. Blijf dus je afval in de juiste vuilbak doen.

Verzamelen op school
Help onze school mee te verzamelen zodat we extra leerlingmateriaal kunnen aankopen.

Zespriklevers om voetballen te winnen voor onze school.

Batterijen om via Bebat extra spelmateriaal aan te kopen.

Plastiek dopjes om een nieuwe blindegeleidehond voor Miranda op te leiden.
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leerlingenraad
Eind september kozen de leerlingen van de bovenbouw
een nieuwe leerlingenraad.
Kort daarna kwamen we al een eerste keer samen en hadden de
leerlingen al heel wat nieuwe ideeën klaar. Elke klas bedenkt
een dans en leert die aan de andere klassen aan.
De leden van de raad zijn:
+ 4de leerjaar: Stela en Jassir
Opvolgers: Semih en Lisa
+ 5de leerjaar : Lina en Ranaa
Opvolgers: Anisah en Yasmin
+ 6de leerjaar : Lauren en Kemal
Opvolgers: Tobie en Jakintha

Herfst bij de jongste kleuters
Tijdens de maand oktober spelen en werken we rond “herfst”.
In de eerste week hadden we spinnen en slakken in de klas!
Zo’n lieve dieren, we durven ze pakken en op ons hand laten lopen.
Slakken zijn heel nieuwsgierig, voor je het weet zijn ze op stap in de
klas…
In de tweede week kwamen er kabouters op bezoek!
Na de kennismaking hadden ze zich op school verstopt en gingen we
ze zoeken. We hebben ze gelukkig allemaal terug gevonden.
Zelf werden we ook een beetje kabouter…
We hielden een echt kabouterfeest met lekkere hapjes en drank.
In de derde week gingen we naar het bos.
Wat zijn er mooie kleuren en noten en blaadjes!
Wat is er leuker dan eens goed rond te lopen in een bos?
Op het einde van de laatste week maakten we heerlijke pompoensoep!
Herfst is tof!

Vijfde leerjaar
In het vijfde leerjaar leerden we in de Nederlandse les dat het slecht gesteld is met onze
planeet. Er moet dringend wat gebeuren om de Aarde te redden.
Wat als je burgemeester van Temse zou zijn…? Of kan je met je gezin ook al iets doen?
Stel dat je baas bent van een bedrijf in Temse, wat zou je dan kunnen doen? De
leerlingen kropen in hun pen en bedachten oplossingen om ons leven opnieuw leefbaar
te maken. Hieronder lees je een greep uit hun ideeën:
Als burgemeester wil ik…
• gebouwen weg doen en in de plaats zullen we 2 grote parken maken. (Lina)
• meer windmolens bouwen voor groene energie en elektrische auto’s promoten. (Ferre)
• meer elektrische auto’s, minder water verspillen, geen brommers meer en minder mensen die roken
want die vervuilen de lucht. (Anisah)
• een autovrije week in Temse organiseren. (Axelle)
• zorgen voor meer vuilbakken zodat er geen vuil meer is op straat en in de natuur. (Ranaa)
Met ons gezin willen we…
• de kraan dichtdraaien terwijl we ons tanden poetsen, geen
aluminiumfolie gebruiken. In de douche de kraan dicht draaien bij het
inzepen en de kraan openen voor het afspoelen. (Yasmin)
• voor minder afval zorgen. Bvb. je hebt iets gemaakt en het is niet op. Dan
leg je het in de koelkast voor morgen. (Dasha)
• besparen op energie en water door als je je tanden poetst dat je je kraan
niet laat open staan, dat je water in een beker doet. (Axelle)
In mijn bedrijf streef ik ernaar om…
• mijn auto’s te maken van plastic afval en glas en ze laten rijden op
fruitafval. (Yildirim)
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Scholenveldloop
Ook dit schooljaar liepen onze leerlingen zich in de kijker tijdens de scholenveldloop.
Dankzij een goede voorbereiding ( elke dag een beetje lopen ) ‘one mile a day’ weet je
nog. Gingen de resultaten er bij vele leerlingen op vooruit.
Proficiat aan iedereen die meeglopen heeft.
Daarnaast konden we ook drie gouden medailles naar onze school brengen.
Proficiat aan Zico Wilssens (L2), Dasha Hermans (L5) en Nadoua Zaïdi (L6).

Ondertussen in het tweede leerjaar
Juf Tine is de klasjuf in het tweede leerjaar. Dit schooljaar komt ook juf Karen mee in de klas. Co-teaching noemen
we dat, maar wat doet juf Karen zoal in de klas van juf Tine?
Na een korte observatie startte juf Karen een leescircuit op. De
leerlingen werden in groepjes verdeeld.
Ieder groepje leest op een andere wijze: zelfstandig lezen, om beurt
lezen, bij de juf lezen en woordpakketwoorden lezen en schrijven.
Op deze wijze krijgen de
leerlingen meer
leeskansen en zijn ze
activever betrokken bij
de les.
Ook het slingerlezen is
opgestart. De leerlingen
lezen per week in een zelfgekozen boekje uit de klasbib ( die voor de
gelegeheid gepimpt is.) Als hun boekje uit is krijgen ze een vlagje
waarop ze een bespreking maken van het boek. We proberen een zo lang mogelijke slinger te maken.
Daarnaast is de klasschikking gewijzigd en werken de leerlingen in groepjes van vier. Ze hebben een
schoudermaatje en een oogmaatje. Deze coöperatieve werkvorm zorgt er voor dat de leerlingen meer
leerkansen krijgen en leren van elkaar. Ze zijn veel actiever bezig wat de betrokkenheid verhoogd. Dit past
vollegdig in onze visie van ‘samen leren, samen spelen’.
Ook een gedragsthermometer is ingevoerd. Hiermee kan het gedrag van een leerling onmiddellijk geëvalueerd
worden en kan de leerling bijsturen. Iedereen start in het groen. Wanneer het beter kan wordt de leerling in oranje
geplaatst. Dit geeft de mogelijkheid aan de leerling om bij te sturen. Bij rood volgt er een nota in de agenda. Wie in
groen blijft wordt beloond.
Deze werkvormen zien we ook geleidelijk in andere klassen aan bod komen. Fijn om te zien dat ook leerkrachten
van elkaar leren.

Nieuws van de ouderraad
Rommelmarkt en car-wash:
Het weer zat zeker mee. Voor de rommelmarkt hadden we ongeveer vijfentwintig stands en
zijn er een zestigtal auto’s langsgekomen om gewassen te worden. Dankzij de inzet van de
ouderraad en de leerkrachten hadden we een nettowinst van € 462,63 voor deze leuke
activiteit.
Wintermarkt:
Samen met de ouderraad organiseren we op vrijdag 16 december een gezellige wintermarkt.
Sfeer maken we met muziek, hartverwarmende hapjes en drankjes van over de hele wereld.
Onze leerlingen zorgen voor mooie en/of lekkere koopwaar.
Er zijn ook enkele workshops voor de kinderen voorzien. Hiervoor kunt u inschrijven na de herfstvakantie.
Nodig familie en vrienden uit en kom gezellig meevieren van 15.30 – 19.00.

Familienieuws
Nieuw leven:
 Amir El Marrikii, broertje van Benyamine (groene klas) en Roumaissa (L2)
Afscheid:
 Nine Buys, overgrootmoeder van Nand (gele klas) en Wout De Neve (L2)
 Cai, de blindegeleidehond van Miranda die jaarlijks op bezoek kwam op school.
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Kalender november-december:
november-december
ma

7 november

8.30
9.30
8.30
8.30
8.30
19.30

SPORTKLASSEN
L5
zwemmen
L2-L4-L6
di
8 november
SPORTKLASSEN
L2
woe
9 november
SPORTKLASSEN ( tot 12.00 )
L1
do
10 november
SPORTKLASSEN
L6
ouderraad
leden
vr
11 november
HERDENKING WAPENSTILSTAND
VRIJAF
allen
ma
14 november
8.30
SPORTKLASSEN
L3
9.30
zwemmen
L2-L4-L6
di
15 november
8.30
SPORTKLASSEN
L4
16.00 personeelsvergadering
lkr
woe
16 november
12.00 klaarzetten podium en zaal
lkr + ouder
vr
18 november
13.30 grootouderfeest
(enkel grootouders, peters en meters )
ma
21 november
9.30
zwemmen
L2-L4-L6
di
22 november
10.00 toneelvoorstelling
jongste kleuters
13.10 toneelvoorstelling
oudste kleuters
15.00 zangstonde thema sint
allen
do
24 november
13.00 handbal (blijven eten op school)
L3
12.30 leerlingenraad
leden
13.00 toneelvoorstelling
L3-L4
vr
25 november
8.30
handbal (eten in de sporthal)
L4
15.30 oudercafé in de refter
ouders
ma
28 november
9.30
zwemmen
L2-L4-L6
vr
2 december
NM
Sint op school
allen
ma
5 december
VM
GEEN ZWEMMEN MEER!
L2-L4-L6
11.15 turnen vanaf nu tot einde schooljaar
L2
NM
turnen op maandag i.p.v. vrijdag vanaf nu tot eind schooljaar
L6-L1
do
8 december
13.45 toneelvoorstelling
L5-L6
15.00 zangstonde thema kerst
allen
vr
16 december
15.30 WINTERMARKT
allen
do
22 december
9.00
eucharistieviering advent – kerst
lager
15.30 oudercafé in de refter
ouders
vr
23 december
Leer- en leefrapport 2
lager
24 december – 8 januari
KERSTVAKANTIE
allen

Andere belangrijke data
11 maart
20 maart
27 – 31 maart
13 mei

spaghettiavond
schoolfotografie
bosklassen
schoolfeest

allen
lager en kleuter
L5 en L6
allen

Route 2 school ( nog tot 10 november )
Onze school heeft er voor gekozen om, in samenwerking met de gemeente Temse, deel te nemen
aan het project Route2school.
Als ouder of als leerling kun je gevaarlijke punten op weg naar schoolsignaleren.
Ga naar www.route2school.be
Klik op de knop registreren
Geef de knelpunten op de schoolroute van je kind door.

Helm op Fluo TOP
In de donkere tijden is het belangrijk om gezien te worden als voetganger of als fietser.
Daarom belonen vanaf 7 november 2016 iedereen die met een fluo hesje naar school
komt. Wie ook een helm op heeft met de fiets krijgt een extra sticker.
Je kan mooie prijzen winnen zoals een uitstap naar de Zoo of het serpentarium.
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