MAANDOVERZICHT november 2019
MEDEDELINGEN

Grootouderfeest kleuterschool (uit de nieuwsbrief voor ouders)
Ook dit schooljaar was het grootouderfeest een succes. Op woensdag
23 oktober kwamen heel wat trotse grootouders hun kleinkinderen in de
kleuterschool bewonderen. De kleuters zongen, dansten en ze hadden
ook een prachtig kunstwerkje gemaakt. Dankjewel aan onze
kleuterleidsters voor de organisatie en aan Hilde die samen met de
ouderraad de koffietafel verzorgde.
Allerheiligen en Allerzielen
We stellen vast dat via de media en de handel Halloween de begrippen Allerheiligen en Allerzielen
verdringt. Halloween 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 beide feestdagen aan de leerlingen
duidelijk te maken. Het is daarom van belang om in je klas daar de nodige aandacht aan te
schenken.

Fluo-maanden-actie (uit de nieuwsbrief voor ouders)
Tijdens de maanden november, december, januari en februari staat fluo centraal.
In deze donkerste periode van het jaar komen
sommige kinderen ’s morgens te voet of met de
fiets naar school en keren ’s avonds terug naar
huis als het buiten duister is. We dringen dan
ook aan op het dragen van een fluohesje. Om
onze actie (die vier maanden duurt) kracht bij
te zetten en u hierbij als ouder te helpen,
probeert de school de kinderen als volgt aan te
moedigen:
In november, december, januari en februari zal er aan de voordeur van de school ’s morgens 7
keer een steekproef gehouden worden waarbij wordt nagegaan of de kinderen die de school
binnenkomen een fluohesje dragen. Elk kind beschikt over een stickerkaart (aan de boekentas)
met 7 open vakjes. Bij het dragen van een fluohesje verdienen ze een sticker op hun kaart. Wie na
vier maanden 5, 6 of 7 stickers op zijn kaart heeft, krijgt een leuke verrassing. Enkel wie op het
einde van februari een volle stickerkaart heeft (7 stickers) komt in het grote
verkeersveiligheidsboek van de school (met foto). Wie minder dan 5 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 fluohesje
dragen. De actie loopt dus voor iedereen.
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Mocht uw kind voor de bovenstaande actie niet over een fluohesje beschikken en u kunt dit niet
zelf voorzien, mag u een mail sturen naar het secretariaat
(secretariaat@basisschooldoornstraat.be). Dan geven wij uw kind een hesje in bruikleen. Na de
actie bezorgen de kinderen dit terug.

Wij hopen dat iedereen zijn kind(eren) aanspoort om steeds een fluohesje te dragen
(zeker wie te voet of met de fiets naar school komt) zodat onze kinderen zich veilig
in het verkeer begeven.
Bespreek in de klas met de kinderen dat het ook van levensbelang is dat hun
fietsverlichting werkt. Zichtbaar zijn in het verkeer is essentieel.
Het dragen van een helm is in dit opzicht ook belangrijk.

Preventieve fietscontrole (uit de nieuwsbrief voor ouders)
Op maandag 4 november is er een preventieve fietscontrole voor de
leerlingen van de bovenbouw door een gemeenschapswacht en een
wijkinspecteur van de Lokale Politie.
Openklasdag kleuter (uit de nieuwsbrief voor ouders)
Woensdag 6 november en woensdag 13 november kunnen de ouders van kinderen uit de
tweede en derde kleuterklas van 08.45 tot 10.25 de activiteiten in de klas bijwonen tijdens de
openklasdag. Hiervoor werd een uitnodiging per e-mail verzonden.
Voorleesweek (uit de nieuwsbrief voor ouders)
Tijdens de Voorleesweek wordt het belang en het plezier van voorlezen
in de kijker gezet.
Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, de concentratie, de creativiteit
en de sociale vaardigheden bij kinderen. Vanaf maandag 18 november
kunnen de kinderen gedurende een week vrijblijvend over de middag
een verhaal beluisteren dat een leerkracht voorleest. We sluiten die
week af op vrijdag 22 november door een voorleesmoment in de eigen
klas. Een leerkracht van een andere klas komt dan tijdens de namiddag
in de klas voorlezen.
Meer
info
hieromtrent
lees
je
op
www.voorlezen.be.
Tip: heeft u kinderboeken die u niet meer gebruikt? Plaats ze in onze
boekenruilkast in de inkomhal. U doet er een andere leerling een
plezier mee en u kunt er ook zelf een boek lenen.

Spellenavond vrijdag 22 november (uit de nieuwsbrief voor ouders)
Elk gezin krijgt via e-mail een uitnodiging voor de
spelletjesavond op vrijdag 22 november vanaf
19.00 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 wordt door onze ouderraad
georganiseerd en vindt plaats in de eetzaal van
de secundaire afdeling OLVH.
Naast het spellenaanbod wordt er ook altijd een
nevenactiviteit voorzien om er een geslaagde
avond van te maken. Omwille van het succes van
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vorige schooljaren wordt het opnieuw een kinderbingo.
Meer info vindt u op de persoonlijke uitnodiging.
De ouderraad zorgt voor gezelschapsspellen voor de leerlingen, voor het ontlenen van en de
controle op de spellen, voor het klaarzetten van de zaal en voor de bar.
Hierbij graag de medewerking van allen:
- aanwezigheid op de avond zelf
- assistentie bij de spellen
Regeling toezicht:
19.00 – 20.00
Ria en Eef
20.00 – 21.00
Mieke B en Liesbeth
21.00 – 22.00
Delphine en Gwenny
In de gangen van kleuter en lager mogen kinderen niet rond lopen. Bedankt om hierop toe te zien.

Sint
Sinterklaas komt op woensdag 4 december 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 mag er voor elke klas materiaal aangekocht worden:
 voor een bedrag van max. 150 euro (in de kleuterklas).
 voor
een
bedrag
van
max.
100 euro
(in
het
lager).
Overleggen per leerjaar of per graad kan interessant zijn. Leerkrachten die
zelf aankopen doen, bezorgen een factuur op naam van de school.
Bestellingen uit catalogi via de school moeten ten laatste tegen vrijdag 8 november bij Hilde
gebeuren. Zo is een tijdige levering verzekerd.
Wil je bij een bestelling uit catalogi de volgende gegevens vermelden aan het secretariaat:
cataloog van firma, bladzijde, referentienummer …
Brooddozen naamtekenen (uit de nieuwsbrief voor ouders)
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 kan een
gevonden brooddoos snel aan de eigenaar terug bezorgd worden. Alvast bedankt
om hiermee rekening te houden.
Website
Wil je eraan denken om nu en dan foto’s van klasactiviteiten te nemen. Deze kunnen dan op de
website verschijnen.
Joke vraagt om je eigen foto’s te selecteren, rechtop te zetten en op stick in haar vakje te leggen.
Op die manier kan ze dit op de website zetten en daarna de stick in jouw vakje terug bezorgen.
Het kan ook via WeTransfer als je mailt naar joke.knockaert@basisschooldoornstraat.be
Stage (uit de nieuwsbrief voor ouders)
stageklas
K1b juf Eef en juf Eline

Kleuter
stageperiode
4/11 - 22/11

K1c/2b juf Ann en juf Ella

18/11 - 22/11

duo (1BAKO)

K2a juf Gwenny en juf Ella

18/11 - 22/11

duo (1BAKO)

student
juf Marie-Laure (2 BAKO)
juf Hebe (2 BAKO)
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stageklas
2b juf Veerle

observatiedag

Lager
stageperiode
21/10 – 15/11

student
juf Chloë (2 BALO)

3b juf Karen

04/11 (vm) + 05/11 (vm)

25/11 + 26/11 (vm) + 27/11

juf Bo (BALO)

Proefwerken voor de bovenbouw
December is de maand van de tussentijdse proefwerken voor het 4de, 5de en 6de leerjaar.
Maak duidelijke afspraken met de kinderen en hou de ouders op de hoogte:
- Geef op tijd een schema mee met de data van de proefwerken (toetsenplanning)
- Bespreek met de kinderen wat ze moeten leren (toetsenwijzer)
De proefwerkenperiode in het 4de leerjaar start ten vroegste op maandag 9 december en duurt ten
laatste tot vrijdag 13 december.
De proefwerkenperiode in de derde graad start ten vroegste op vrijdag 6 december en duurt ten
laatste tot vrijdag 13 december.
Begin niet vroeger dan de afgesproken datum.
Concrete info zal in het maandoverzicht van december staan, maar is al te vinden in het
schoolwerkplan bij rubriek 4.1.1.

Om nu al te noteren in de agenda (uit de nieuwsbrief voor ouders)
ma 25 nov

Individuele foto’s in de basisschool

di 3 dec

5b Inleefatelier ‘Wonen in India’ (Roeselare)

wo 4 dec

Bezoek van de Sint

do 5 dec

Film in de Lumière voor K2a + K2b en K3a + K3b (met de bus)

vr 6 dec

Zwarte Pietennamiddag in de kleuterschool (zie e-mail)

ma 16 dec

Kom- en kijkmoment in peuterklas voor ouders met nieuwe peuters
Oudercontact lager (dag 1)

di 17 dec

Oudercontact lager (dag 2)

do 19 dec

Kerstmarkt op de speelplaats voor de hele school

wo 29 jan

Oudercontact kleuter (dag 1)

do 30 jan

Oudercontact kleuter (dag 2)
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HAPPY BIRTHDAY TO…

5 november

Carla

PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
door Fabrice
Gezondheidsrubriekje
Tot acht jaar zitten kinderen in een belangrijke ontwikkelingsperiode. Bewegen en spelen zijn dan
aangewezen voor hun motorische ontwikkeling en vormen de basis van de hersenontwikkeling.
Het beïnvloedt ook de taal-, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.
Kinderen stimuleren om te bewegen en voldoende speeltijd geven, is de boodschap.
De bewegingsdriehoek schrijft voor peuters en kleuters minstens drie uur per dag
lichaamsbeweging voor en voor kinderen tot 18 jaar minstens één uur.
Kies voor gevarieerde activiteiten die aangepast zijn aan het weer en aan de leeftijd van
kinderen.

Op onze school houden wij daar ook rekening mee. De lessen worden regelmatig afgewisseld met
bewegingstussendoortjes en wij doen ook geregeld aan outdoor educatie.

Pedagogisch-didactisch
Wat houdt dit nu in en hoe verwezenlijken wij dit op onze school?
Kinderen vinden leren op school soms niet leuk, maar toch zijn ze heel leergierig en willen graag
bijleren. Ons onderwijs laat leerlingen grotendeels leren via handboeken en op papier. Dankzij
outdoor learning zijn de leerlingen veel aandachtiger en wordt leren betekenisvoller.
‘Outdoor learning’ is actief en echt leren in de buitenlucht waardoor al hun zintuigen geprikkeld
worden en de leerlingen veel meer bijleren en onthouden.
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Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het buiten leren. Zo wordt de groepscohesie verbeterd
doordat leerlingen samen nieuwe elementen leren ontdekken. Ze leren in groep samen te werken
en leren kritisch te kijken naar resultaten.
Natuurlijk is outdoor learning ook beter voor de gezondheid. Outdoor learning heeft ook een
positieve invloed op het gedrag en verbetert de communicatieve vaardigheden.
Enkele tips voor de collega’s:


Maak het jezelf niet te moeilijk, begin
eenvoudig.



Probeer samen te werken met een collega,
zodat je elkaar kan motiveren als je eens
wat minder fut hebt om naar buiten te
gaan.



Doe het stap voor stap: begin op de
speelplaats, in de straat, ....



Sta eens stil bij wat je al doet aan outdoor
learning en bouw dit verder uit.



Probeer 1 uur per dag of 5 uur per week aan outdoor learning te doen.



Plan outdoor learning vanaf het begin van het schooljaar in je uurrooster, zo verplicht je
jezelf om naar buiten te gaan.



Ook buiten hebben kinderen nood aan structuur en afspraken (net zoals vaste afspraken in
de klas).



Geef niet op als de kinderen niet meteen enthousiast zijn, of als ze te wild zijn (ook voor
velen van hen is outdoor learning nieuw).



En… geniet ervan.

AANDACHTSPUNT SCHRIFT
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
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
De rubriek ‘agenda’ lees je op de startpagina van Smartschool.
Controleer de agenda van Smartschool dagelijks. Er staan vaak belangrijke afspraken en
activiteiten vermeld.
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