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Jaarthema: Dodoe en de geluksvogels
Tijdens het eerste luikje van ons jaarthema maakten de
kinderen kennis met het boek ‘De Geluksvogels Vriendschap’.
Gedurende de komende twee maanden verdiepen we ons in
het verhaal van ‘Pluvia’ en het thema ‘Vrienden helpen
elkaar!’ ‘Waarmee kan ik je helpen?’.
We moedigen de leerlingen aan om elkaar te helpen en hulp te aanvaarden.
Ook in de adventsperiode proberen we oog te hebben voor mensen buiten
onze school door een actie op te zetten met de klas, een kaartje te
versturen,...

Fluo-maanden-actie
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 terug naar huis als het buiten
duister is. We dringen dan ook aan op het dragen van een fluohesje.
Om onze actie 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.
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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 van de kinderen die op het einde van februari een volle
stickerkaart hebben (7 stickers), wordt een ludieke foto gemaakt. 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.

Binnenkort ontvangt elke leerling van de Zessprong een nieuw fluohesje
met rits en voorzien van het schoollogo.
Er worden 3 maten voorzien: M voor de kleuters, L voor de onderbouw
(1-2-3) en XL voor de bovenbouw (4-5-6).
Elke leerling krijgt één gratis exemplaar. Bij verlies kan een nieuw hesje
aangekocht worden.
Ouders kunnen ook extra hesjes bestellen.

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. Goed werkende fietsverlichting
en het dragen van een fietshelm zijn in datzelfde opzicht even essentieel.

Zwemlessen afgelast
De overheid besliste om voorlopig ook de zwembaden te sluiten.
Dit betekent dat de zwemlessen niet kunnen doorgaan. Deze zullen door een
les bewegingsopvoeding op dinsdag door de turnleerkracht op school
vervangen worden.

Alternatief openklasdag kleuter
De geplande openklasdag voor ouders met
kleuters in de tweede en derde kleuterklas kan
helaas niet doorgaan omwille van corona.
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Eind november ontvangt u van juf Gwenny, juf Annelies of juf Martine een
filmpje over de werking in de klas van uw kleuter. U kunt er niet alleen proeven
van een onthaalgesprek maar ook van allerlei klasactiviteiten die
georganiseerd worden.

Voorleesweek
Tijdens de Voorleesweek van 21 tot 29 november 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.
Naast voorleesmomenten in de klas zal er op vrijdag 27 november een
‘juffenshake’ zijn, waarbij een juf van een andere klas komt voorlezen in een
klasgroep.
Tevens nodigen we u uit om een foto met uw kind mee te geven waarop hij of
zij op een favoriet plekje voorgelezen wordt.
Meer info hieromtrent lees je op www.voorlezen.be.

Spellenavond vrijdag 27 november afgelast
Ook voor de ouderraad is het een atypisch jaar waardoor enkele activiteiten
voorlopig niet meer georganiseerd mogen worden. Niettemin willen zij de
school blijven ondersteunen en dat doen ze door het organiseren van een
kerstkaartenactie. Hiervoor kreeg uw kind al een (groene) brief mee.
Bestellen van deze kerstkaarten blijft mogelijk tot
uiterlijk dinsdag 17 november via het
bestelstrookje onderaan de brief. Bestellen kan
ook door een email te sturen naar
‘secretariaat@dezessprong.be’.
De kerstkaarten worden eind november geleverd
en verrekend via de schoolrekening.
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De opbrengst van deze actie gaat integraal naar de vernieuwing van het
meubilair in de eetzaal. De tafels en stoelen die er staan worden vervangen
door Sico vouwtafels die snel opgevouwen kunnen worden. Op deze manier
kan de eetzaal als polyvalente zaal gebruikt worden.
Alvast een grote dankjewel aan onze ouderraad voor het initiatief!

Sint
Sinterklaas zal dit schooljaar niet kunnen langskomen
maar hij heeft beloofd om een heel speciaal filmpje door
te sturen. De lieve man zal uiteraard ook allerlei
geschenkjes bezorgen. Elk kind (van het 1ste kleuter tot
en met het 2de leerjaar) krijgt een voorverpakt zakje
lekkers. Voor alle andere kinderen is er speculaas. De
Sint kocht de voorbereidende schrijfmethode Krullenbol
en bijpassend didactisch materiaal voor de kleuterschool.
Ook de leerlingen uit de lagere school worden van een
leerrijk klascadeau voorzien.

Brooddozen naamtekenen
Voor een goeie werking in onze eetzaal vraagt onze
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.

Stage
stageklas
K1a juf Eline/ juf Margot

stageperiode
16/11 - 30/11

K1b juf Eef

16/11 - 30/11

K1c juf Ann / juf Ella

24/11 - 30/11

K2a juf Gwenny / juf Ella

30/11 - 4/12

K2b/3b juf Martine

24/11 - 30/11

K3a juf Annelies

24/11 - 30/11
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stageklas
2b juf Liesbeth

Lager
stageperiode
16/11 – 30/11

student
juf Britt

6b juf Mieke

23/11 – 15/01

juf Lynn

Op maandag 16 en 23 november komen er in 1b, 2b, 3a, 3b en 4b
eerstejaarsstudenten de lessen observeren en deelnemen aan het
klasgebeuren. Er wordt ook één of twee lessen door de studenten gegeven.

Pedagogisch project
LEERPROCES
Leren lukt niet altijd op 1, 2, 3 en heb je niet altijd meteen
onder de knie. Gelukkig helpt Dodoe je hierbij!
Hij maakt je wegwijs in onze werkvormen waardoor je
probleemoplossend leert denken en hij laat je volop
experimenteren, onderzoeken, overleggen, …
Stap voor stap krijg je de geleidelijke opbouw van concreet handelen naar
abstract denken en gaat er ook extra aandacht naar leesplezier. Je kan alles
leren vanuit je eigen interesses. Met ons ICT geïntegreerd onderwijs leert
Dodoe je werken met de computer, iPad, Chromebook, interactief bord, …
Via een stappenplan leren we zelfstandig aan het werk te gaan.

GEZONDHEIDSRUBRIEKJE
door onze werkgroep duurzaam
Maandflash
Begin oktober ging de eerste maandflash van dit schooljaar door.
Dodoe kwam de kinderen aanmoedigen om het hele jaar te blijven bewegen.
De leerlingen van het zesde leerjaar gaven in de klassen al meer uitleg.
Iedereen ging tijdens het liedje 'Bewegen is gezond' spontaan bewegen.
We oefenden push-ups, squads, muurzitten, een parcours op een klimtoestel,
vrije worp met een basketbal, sit-ups, ...
Vraag maar eens aan zoon of dochter wat ze ervan vonden!
De volgende maandflash gaat door op maandagmiddag 16 november 2020.
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Ook als het koud is, moet het raam in de klas open blijven.
Onze preventieadviseur Kurt kwam
steekproefsgewijs checken hoe het met de CO2 in
de klassen gesteld is.
Het is duidelijk dat ventilatie heel belangrijk is voor
een goed resultaat, zeker in deze tijden.
Nu het wat kouder wordt, blijven we de klassen
verluchten.
Tijdens het speelkwartier gaan de ramen wat langer en wijder open.
Veel leerlingen hebben het daardoor sneller koud.
Denkt u aan extra warme kledij voor uw kind(eren)? (zie eerder
doorgestuurde brief met nieuwe maatregelen in code oranje)

PEDAGOGISCH DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice
Onderpresteren in de lagere school
Onderpresteren. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Hoe zit het met
kinderen die onderpresteren op onze school? Hoe te herkennen en
erkennen?
We spreken over onderpresteren wanneer een kind minder presteert dan het
op grond van zijn of haar capaciteiten zou kunnen. In sommige gevallen
levert een kind zelfs prestaties die op het laagste niveau van de klas liggen of
die zelfs dat niveau niet halen. Er kunnen allerlei oorzaken zijn omdat een
kind onderpresteert.
Onderpresteren KAN samengaan met
hoogbegaafdheid, maar dat hoeft niet.






Onderpresteren is geen onafwendbaar
ding bij hoogbegaafden. Hoogbegaafden
die voldoende uitgedaagd worden, zich
goed voelen in hun school en klasgroep,
hebben wellicht een kleinere kans op
onderpresteren.
Bij hoogbegaafden heeft onderpresteren
vaak te maken met verveling of het zich
niet "thuis" voelen op school, bij de
leerkracht of in de klasgroep.
Er zijn ook andere redenen voor onderpresteren dan dewelke het
meeste voorkomen bij hoogbegaafden.
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Twee soorten onderpresteren:
Men maakt een onderscheid tussen relatief onderpresteren en absoluut
onderpresteren.




Relatieve onderpresteerders...
... doen het minder goed dan ze eigenlijk zouden kunnen, gemeten
tegenover de eigen capaciteiten, maar vallen niet zo erg op omdat ze
nog relatief "normaal" presteren t.o.v. hun leeftijdsgenootjes. Dit soort
onderpresteren zie je vaak bij kinderen die zich een beetje inhouden
om niet te erg op te vallen in een klasgroep.
Absolute onderpresteerders...
… doen het zelfs slechter dan "normaal" is in hun eigen leeftijdsgroep.
Dit soort onderpresteren zie je vaak bij kinderen die het om één of
andere reden opgeven, het niet de moeite meer vinden of de motivatie
niet meer hebben om überhaupt iets te tonen van hun capaciteiten.

Hoe pakken wij dit aan op onze school?
Een kind is van nature erg leergierig. Zie maar hoe een kind, buiten school
zich op enkele jaren als baby en peuter snel ontwikkelt. Ook op school zal dit
spontane leervermogen verder openbloeien. Op school bieden wij uitdaging
aan in de vorm van extra verdieping en uitbreiding tijdens de rekenlessen.
Wij organiseren in elke graad next level groepjes. Leerlingen krijgen de
nodige uitdaging in de next level groepen in de vorm van bijv. het uitwerken
van eigen gekozen projecten of STEM gerelateerde projecten. STEM bieden
wij aan al onze leerlingen aan, al vanaf de kleuterklas.
Met ons driesporenbeleid kunnen we veel opvangen.
Daarnaast gaat elke leerkracht voldoende observeren. Dit zorgt er voor dat
we een screening kunnen maken van de klas. We leren op deze manier onze
leerlingen goed kennen. En we krijgen inzicht in hun capaciteiten en
interesses. Als schoolteam overleggen wij geregeld. Het bespreken van onze
leerlingen is topprioriteit. Het zorgteam is altijd aanwezig bij deze gesprekken.
Op deze manier zorgen we ervoor dat elke leerling zich niet alleen goed voelt
in onze school maar zich ook optimaal kan ontwikkelen.
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OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

dec

Bezoek van de Sint (Dit jaar wordt het een virtueel
bezoek)

vr 4 dec

Pietenmiddag voor de kleuterschool in eigen klas
met aansluitend toneel kleuterjuffen op speelplaats

di 15 dec

Online oudercontact lager (dag 1)

do 17 dec

Online oudercontact lager (dag 2)

wo 27 jan

Oudercontact kleuter (dag 1)

do 28 jan

Oudercontact kleuter (dag 2)

AGENDA

De agenda is ook te vinden
op onze website www.dezessprong.be
onder ‘kalender’.
ma 16 nov

- Maandflash op de speelplaats
- Instapdag voor nieuwe peuters
- Start van de fluomaandenactie (november, december,
januari en februari) voor kleuter en lager (organisatie
werkgroep verkeer)
- Jaarthema: Vogel PLUVIA 'Vrienden helpen elkaar'
(november-december)
- Vandaag worden er in kleuter en lager individuele foto's en
familiefoto’s genomen
- 16:30 Naschools dans voor 1ste en 2de leerjaar
(Brede School) (organisatie Lindsay Pintelon)
- 16:30 Naschools toneel voor 4de, 5de en 6de leerjaar
(Brede School) (organisatie juf Ella Franco)

di 17 nov

- 16:30 Naschools fotografie (Clickit) voor 4de, 5de en 6de
leerjaar (Brede School)
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do 19 nov

- 16:15 Naschools schaken voor 2de, 3de en 4de leerjaar
(Brede School)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 4de leerjaar (organisatie meester Patrick)
- 16:30 Naschools kleuteryoga voor het 3de kleuter
(Brede School) door Elien Christiaen

vr 20 nov

- Internationale dag van de Rechten van het Kind
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 3de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.

ma 23 nov

- Voorleesweek

do 26 nov

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 4de leerjaar (organisatie meester Patrick)
- 16:30 Naschools kleuteryoga voor het 3de kleuter
(Brede School) door Elien Christiaen

vr 27 nov

- Juffenshake als slotactiviteit van de voorleesweek
- Vandaag krijgen de kinderen van het 4de tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis

zo 29 nov

- Eerste zondag van de Advent

di 1 dec

- Tweede maand van de fluomaandenactie

wo 2 dec

- De Sint kan dit jaar niet langskomen maar brengt a.d.h.v.
een filmpje toch een bezoekje.

do 3 dec

- 1ste en 5de leerjaar: Vaccinatie op school (tijdens de
voormiddag)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 4de leerjaar (organisatie meester Patrick)
- 16:30 Naschools kleuteryoga voor het 3de kleuter (Brede
School) door Elien Christiaen
- Internationale dag van de mensen met een beperking
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