DECEMBER 2006

SEPTEMBER
MEDEDELINGEN2012
Jaarthema: Dodoe en de geluksvogels
In november en december gaan we op pad met de
geluksvogel Hokko.
Hokko heeft honger en vindt muggen superlekker,
maar toch duwt hij de mug die hij gekregen heeft in
het kleine bekje van zijn broertje dat net uit het ei
gekomen is. Als Hokko zijn broertje ziet genieten,
krijgt hij het warm. Delen is veel beter dan hebben.
Het
maakt
je
gelukkig!
Ook in onze school proberen we te geven aan
anderen. We denken aan een actie voor De Warmste Week of aan een
tekening voor mensen in een rust- en verzorgingstehuis,...

Fluomaanden-actie
Meteen na de herfstvakantie tot aan de
krokusvakantie organiseren we opnieuw onze
fluo actie. Alle kinderen krijgen een stickerkaart
aan hun boekentas en op zeven willekeurige
dagen is er ’s morgens aan de schoolpoort een
fluo controle. Dragen de kinderen bij het
binnenkomen een fluo hesje, dan krijgen ze
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een sticker op hun kaart en kunnen ze sparen voor een fluo geschenkje. Als
aanmoediging krijgt iedereen bij de start van de actie alvast een fietslichtje van
‘De Zessprong’.

Studie eerste graad
Vanaf maandag 8 november is er op maandag én op donderdag studie voor
de leerlingen van het tweede leerjaar.
De studie voor kinderen uit het eerste leerjaar start op dinsdag 9 november.

Open klasdag kleuter
De open klasdag voor ouders met kleuters in
K1c (juf Ann / juf Evy)
K2a (juf Gwenny / juf Linna)
K2b/3b (juf Martine)
K3a (juf Annelies)
vindt plaats op woensdagvoormiddag 10 en 17 november van 10u15 tot
11u50. U kunt even meegenieten van het onthaalmoment en allerlei
klasactiviteiten. Via een persoonlijke uitnodiging kon u hiervoor inschrijven.

Vrije dagen
Donderdag 11 november (Wapenstilstand)
Vrijdag 12 november

Voorleesweek

nieuwsbrief voor ouders november 2021

2

Tijdens de week van 22 tot 28 november is er de jaarlijkse voorleesweek. In
de loop van de week zullen de leraren over de middag extra voorlezen. Op
vrijdagmiddag is er een 'lerarenshake' waarbij een andere juf of meester in de
klas komt voorlezen. We voorzien ook een voorleeskaart voor thuis.

Schoolfotograaf
Op maandag 22 november komt de schoolfotograaf op
onze school langs voor het nemen van individuele foto’s
en
familiefoto’s
in
kleuter
en
lager.
Deze kunt u daarna vrijblijvend aankopen.

Spellenavond vrijdag 26 november (ORGANISATIE OUDERRAAD) (onder voorbehoud)

Elk gezin krijgt via e-mail een uitnodiging voor de spelletjesavond op vrijdag
26 november vanaf 19u00 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 eetzaal van de secundaire afdeling OLVH.
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.
De ouderraad zorgt voor de gezelschapsspellen voor de leerlingen, voor het
ontlenen van en de controle op de spellen, voor het klaarzetten van de
studiezaal en voor de bar.
Alvast dankjewel aan alle mensen van de ouderraad die hieraan meewerken.
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Sint
Sinterklaas komt op woensdag 1 december naar onze school. Uiteraard heeft
de lieve man geschenken meegebracht
voor de kinderen.
Elk kind krijgt een zakje lekkers.
Daarnaast wordt elke klas van een leerrijk
klascadeau voorzien.
Op vrijdagmiddag 3 december is er dan de
Zwarte Pietennamiddag voor de kleuters.

Stage
Kleuter
stageklas
stageperiode
K1a juf Delphine en juf Linna 08/11-26/11
K1b juf Eef

08/11-26/11

stageklas
2a juf Ine
2b juf Ria
5b juf Leen en juf Maaike

Lager
stageperiode
25/10-19/11
25/10-19/11
29/11-17/12

student
juf Kimberley
meester Brecht
juf Pauline

6b juf Mieke

15/11-26/11

juf Emilie

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 veel 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.
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PEDAGOGISCH DIDACTISCHE INFORMATIE
door meester Fabrice

Luister je wel naar me?
Kinderen hebben het al zo vaak gehoord, een vraag met een besliste toon.
Maar van binnen denken ze zo vaak: ‘Maar luister je wel naar míj?’ En ze
hebben gelijk. Hoewel kinderen de reputatie hebben niet naar volwassenen te
luisteren, is het omgekeerde ook het geval. Volwassenen luisteren vaak ook
niet naar wat kinderen zeggen. De vraag van de volwassenen is doorgaans
een vraag naar gehoorzaamheid, die van het kind een smeekbede dat er
naar zijn of haar verhaal geluisterd wordt. De start van het leren
communiceren met kinderen is in feite heel eenvoudig: de houding.
Zo begint de inleiding van het boek “Luister je wel naar míj?” door Martine F.
Delfos. Spreken met kinderen is voor ons op school een dagelijkse bezigheid,
het is zelfs een kernactiviteit. Toch leren we er tijdens opleidingen vaak
weinig over en moeten we onze kennis vooral putten uit onze eigen ervaring
en die van de collega’s om ons heen. In veel boeken rond
ontwikkelingspsychologie is de aandacht die eraan besteed wordt beperkt. In
gunstige gevallen hooguit een bladzijde of twee.
Als gevolg van die beperktheid van de literatuur stelt Martine F. Delfos een
model van gesprekvoering met kinderen voor, deels op de literatuur
gebaseerd maar vooral op de ervaring die tijdens het spreken met kinderen is
opgedaan. Een deel daarvan is gebaseerd op een syllabi ten behoeve van
het trainen in het interviewen van kinderen (WESP, Delfos, 1998a) :
vraaggericht werken.
Gespreksvoering met kinderen bestaat methodisch uit twee delen:
1. De houding die de volwassene aanneemt:
Dit moet een houding van respect, bescheidenheid zijn
Vriendelijkheid die leidt tot oprecht contact.
‘The most powerful weapon is empowering the child in adult modesty.’
Het meest krachtige wapen in het weerbaar maken van kinderen is de
bescheidenheid van de volwassene.
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2. De gesprekstechnieken:
Zo zijn er verschillende technieken naar gelang
de verschillende soorten gesprekken. Hier gaan
we dieper in op het hulpverleningsgesprek.
Enkele belangrijke tips bij het aangaan van
(hulpverlening)gesprekken met kinderen zijn terug
te vinden in de acroniemen hiernaast.

Op school komen onze leerlingen vaak met een
hulpvraag naar hun leerkracht of zorgleerkracht. Soms
komt de vraag uit hun (onmiddellijke) omgeving, hun ouders. Het is
noodzakelijk als schoolteam om met de leerling te ontdekken wat er in de
leerling omgaat. Daarom nemen wij alle hulpvragen serieus op en met
respect voor het kind. Er worden elke week gereld gesprekken gepland zowel
door de klastitularissen als de zorgleerkrachten.
Zie het boek van M. Delfos voor meer informatie rond gespreksvoering met kinderen.

Fabrice Goemaere, Zorgcoördinator
Bron: Delfos, M. (2017a). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering
met kinderen tussen vier en twaalf jaar, Amsterdam:SWP

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

wo 1 dec

Bezoek van de Sint
6a: Medisch onderzoek in het CLB Brugge (met bus)

vr 3 dec

Zwarte Pietennamiddag voor de kleuterschool
met aansluitend toneel kleuterjuffen op de speelplaats

di 7 dec

Inleefatelier ‘Achter de muur’ van Studio Globo voor
de kinderen van 5a (vm) + 5b (nm) in Roeselare
Bezoek aan de bib 2b (vm)

di 14 dec

6b (groep 1): Medisch onderzoek in het CLB Brugge
(met bus)
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wo 15 dec

6b (groep 2): Medisch onderzoek in het CLB Brugge
(met bus)
Kom- en kijkmoment in de klas voor nieuwe peuters
met hun ouders

ma 20 dec

Oudercontact lager (dag 1)

di 21 dec

Bezoek aan de bib 2b (vm)
Oudercontact lager (dag 2)

wo 22 dec

Oudercontact lager (dag 3)

do 23 dec

Oudercontact lager (dag 4)

vr 24 dec

De school eindigt vandaag om 11u50

AGENDA

De agenda is ook te vinden
op onze website www.dezessprong.be
onder ‘kalender’.
ma 8 nov

- Instapdag voor nieuwe peuters
- Start van de fluomaandenactie (november, december,
januari, februari) voor kleuter en lager (organisatie
werkgroep verkeer)
- Vanaf deze week is er voor het 2de leerjaar zowel op
maandag als op donderdag studie
- 16:15 Brede School: Naschools schaken voor de kinderen
van het 2de, 3de en 4de leerjaar (organisatie meester Fritz
Gallein)
- 20:00 Ouderraad in de eetzaal

di 9 nov

- Vanaf vandaag start de studie in het 1ste leerjaar (telkens
op dinsdag)
- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 10:30 2b Bezoek aan de bib
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- 16:30 Brede School: Naschools dansen voor het 1ste en
2de leerjaar (organisatie juf Lindsay Pintelon)
- 16:30 Brede School: Naschools Djembé voor 4de, 5de en
6de leerjaar (organisatie Jali Kunda)
wo 10 nov

- 10:15 K1c (juf Ann/juf Evy): Open klasdag voor ouders in
het 1ste kleuter
- 10:15 K2a (juf Gwenny/juf Linna): Open klasdag voor
ouders in het 2de kleuter
- 10:15 K2b/3b (juf Martine): Open klasdag voor ouders in
het 2de/3de kleuter
- 10:15 K3a (juf Annelies): Open klasdag voor ouders in het
3de kleuter

do 11 nov

- Wapenstilstand (vrije dag)

vr 12 nov

- Vrije dag

di 16 nov

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 16:30 Brede School: Naschools dansen voor het 1ste en
2de leerjaar (organisatie juf Lindsay Pintelon)
- 16:30 Brede School: Naschools Djembé voor 4de, 5de en
6de leerjaar (organisatie Jali Kunda)

wo 17 nov

- 10:15 K1c (juf Ann/juf Evy): Open klasdag voor ouders in
het 1ste kleuter
- 10:15 K2a (juf Gwenny/juf Linna): Open klasdag voor
ouders in het 2de kleuter
- 10:15 K2b/3b (juf Martine): Open klasdag voor ouders in
het 2de/3de kleuter
- 10:15 K3a (juf Annelies): Open klasdag voor ouders in het
3de kleuter

do 18 nov

- Vanaf vandaag is er voor de kinderen van het 2de leerjaar
ook studie op donderdag (naast de maandag)
- 9:20 3de en 4de leerjaar: Bewegingslandschap 'Alles met
de bal' in de sporthal van de Koude Keuken
- 16:15 Brede School: Naschools schaken voor de kinderen
van het 2de, 3de en 4de leerjaar (organisatie meester Fritz
Gallein)
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- 16:15 Naschools sport en spel voor de kinderen van het
3de leerjaar (organisatie meester Patrick en juf Maaike)
za 20 nov

- Internationale dag van de Rechten van het Kind

ma 22 nov

- Vandaag worden er in kleuter en lager individuele foto's en
familiefoto’s genomen
- Voorleesweek

di 23 nov

- 09:00 Zwemmen 2de leerjaar
- 09:45 Zwemmen 4de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 6de leerjaar
- 10:30 2b Bezoek aan de bib
- 16:30 Brede School: Naschools Djembé voor 4de, 5de en
6de leerjaar (organisatie Jali Kunda)

wo 24 nov

- 1ste en 5de leerjaar: Vaccinatie op school door het CLB

do 25 nov

- 5de en 6de leerjaar: Bewegingslandschap 'American
Games' in de sporthal van de Koude Keuken
- 14:00 5de en 6de leerjaar: Toneel 'Nautilus'
- 16:15 Brede School: Naschools schaken voor de kinderen
van het 2de, 3de en 4de leerjaar (organisatie meester Fritz
Gallein)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de kinderen van het
3de leerjaar (organisatie meester Patrick en juf Maaike)

vr 26 nov

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

zo 28 nov

- Eerste zondag van de Advent

di 30 nov

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 13:30 6a (groep 1) Medisch onderzoek in de gebouwen
van het CLB (met busvervoer)
- 16:30 Brede School: Naschools Djembé voor 4de, 5de en
6de leerjaar (organisatie Jali Kunda)
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