Schooljaar 2021-2022

nieuwsbrief 2

___________________________________________________________________________________

JAARTHEMA LAGERE SCHOOL
Op 7 september konden we onder een stralende zon het startschot geven voor ons
jaarthema:

Een picknick met heel de lagere school was een ideale gelegenheid om iedereen beter te leren
kennen, de Eerste Communicantjes te feliciteren en naar het verhaal van de
broodvermenigvuldiging te luisteren.
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JAARTHEMA KLEUTERSCHOOL
Onze geluksvogels kwamen al twee keer op bezoek!
IEDEREEN IS ANDERS
Raaf en haan spelen een spel: rupsje vangen. Andere vogels willen graag meespelen. Raaf en haan zijn niet lief!
Piri mag niet meespelen omdat ze nog een pamper draagt, de wijze uil omdat hij een bril heeft, kip Curry omdat
ze een kakelende kwebbel is, Dipper heeft een lange nek enz..
Alle vogels zijn teleurgesteld in de houding van raaf en haan. Ze stichten een clubje: ‘De club van de rare
vogels’. Samen gebruiken ze elk hun talent om een leuk feestje te bouwen!

Haan en raaf zien dat de anderen het
leuk hebben… ze hebben spijt van hun
houding en willen er graag bij horen!
Uiteindelijk komt alles goed, de club
van de rare vogels wordt uitgebreid!

IEDEREEN IS
IEDEREEN IS
IEDEREEN IS
IEDEREEN IS

ANDERS, NIEMAND IS ALS JIJ
ANDERS, JIJ BENT JOU EN IK BEN MIJ
ANDERS, DAT IS NOU EENMAAL ZO
ANDERS, OKIDO!

Je mag zijn wie je bent!
Bij de club van de rare vogels
voegt ieder iets toe!
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JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR…
Gele Dipper en roze Dipper zijn goed gegroeid en moeten van mama uitvliegen. Ze klagen wat en weten niet hoe
ze dit moeten doen.
GELE DIPPER is ijverig en begint meteen aan het bouwen van een nest, gaat allerlei dingen zoeken die hij kan
gebruiken.
ROZE DIPPER komt takjes pikken, mos pikken… en verstopt zich snel weer. Ze blijft dit stiekem doen.
Gele Dipper vindt dit niet fijn en broer en zus maken ruzie. Het eindigt
zelfs in een vechtpartij! Ze komen er niet uit!

Gelukkige komt de wijze uil helpen, hij haalt zijn boek boven en leest een recept
voor: ‘hoe moet ik een nest bouwen?’
Een nest bouwen:
•

Takjes nodig

•

Alleen is dat veel werk, je mag altijd hulp vragen aan anderen.

•

Afspreken wat ze zoeken: pluimen, takjes, blaadjes,…

Uil gaat weg.
Wanneer hij terugkomt, ziet hij dat ze goed bezig zijn!
WAT MAAKT ONS STERK? TEAMWERK!
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EVEN KENNISMAKEN….
Graag laten wij u even kennismaken met enkele ‘WONDERBUREN’ die elke week naar onze
school komen om ons een handje te helpen.
Dit is

Annelies. Annelies woont in ‘Het Vriendenhuis’.

Elke vrijdag helpt zij Maria met allerlei taken in onze keuken en bij het plooien van de was.

Dankjewel, Annelies en Mieke!

En dit is Mieke. Mieke woont in ‘Pegode’.
Op dinsdag komt Mieke met de kinderen van 1A lezen tijdens de leescarrousel of helpen met
praktische taken van het secretariaat.
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WONDERWIJZER IN ACTIE!!!
Na de herfstvakantie willen we graag met alle kleuters en leerlingen van de lagere school een actie op touw
zetten voor één van de organisaties waarmee we sinds vorig jaar fijn samenwerken.
Tussen 16 en 29 november zullen onze kinderen pakketjes met mezenbollen verkopen ten voordele van

Wat doet Domo?
Domo staat voor Door Ondersteunen, Mee Opvoeden en richt zich naar kwetsbare (vaak kansarme) gezinnen in
de Antwerpse Kempen. Domo is een Vlaamse methodiek waarbij de kernzin volgende is: één vrijwilliger bouwt
een langdurige samenwerking op met 1 kwetsbaar/kansarm gezin met kinderen tussen 0 en 12jaar.
Bedoeling is vooral om wekelijks een leuke activiteit in het gezin aan te bieden of/en om een brugfunctie te zijn
voor de ouder naar externe diensten zoals OCMW, welzijnswerkingen, school...
Rekening houdend met de noden van het gezin en de talenten van de vrijwilliger, wordt gezocht naar een goede
combinatie tussen gezin en vrijwilliger. Enkele voorbeelden; daar waar een alleenstaande moeder het moeilijk
heeft om het huiswerk van de kinderen op te volgen, zoeken we een vrijwilliger die dit goed kan. Daar waar
jonge kinderen zich vaak vervelen thuis of ruzie maken (door weinig speelruimte), zoeken we een vrijwilliger die
graag gezelschapspelletjes speelt, met de kinderen een taart bakt of met het gezin naar een speeltuin trekt….
We houden dus rekening met de vraag van het gezin en de mogelijkheden van de vrijwilliger.
De kwetsbare gezinnen kunnen divers zijn: kansarme ouders maar zeker ook gezinnen die eerder geïsoleerd
leven doordat ze hier pas wonen en niemand kennen (bvb vluchtelinggezin). Kortom elk gezin dat het wat
moeilijker heeft en extra ondersteuning kan gebruiken ongeacht de reden die zich voordoet want
‘it takes a village to raise a child…’
Wil je ons vrijblijvend contacteren?
Wil je ons steunen of lijkt het jou iets om vrijwilliger te worden, contacteer ons dan via;
www.domoantwerpsekempen.be
Joyce@domoantwerpsekempen.be Tel
0499.64.46.78
Domo is een deelwerking van Het Open Poortje vzw.

€4

We kozen voor de verkoop van mezenbollen. Ook de vogeltjes verdienen in de winter fijne ‘WONDERBUREN’.

Alvast bedankt voor uw steun!
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NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL
BODYMAP

Op maandag 27 september kwam Liesbeth Verhoeven, medeoprichtster van Bodymap voor alle geïnteresseerde
ouders wat meer vertellen over Bodymap. Zeventig ouders hebben de infoavond bijgewoond! We zijn erg blij
met deze opkomst! Voor onze schoolwerking betekent de visie en inhoud van Bodymap zeer veel, het doet deugd
dat jullie hier als ouder ook meer over wensen te weten!
We danken de ouderraad voor de sponsoring van deze leerrijke avond!
Ondertussen zijn onze kleuters weeral hard aan het werken aan de basis van hun ontwikkeling. En kijk maar hoe
leuk ze dit vinden!
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HOLDERDEBOLDER - STRAPDAG
Wat een stralende dag! Helemaal anders dan
vorig jaar!
Onze kleuters hebben gefietst, gestept, met de
tractor of go-cart gereden… Ze hebben heel wat
toertjes bijeen gehaald, bij de ene ging dat al
vlotter dan bij de andere. Maar ze hebben zich
allemaal zo hard ingezet!
Het was ook fijn dat ouders en grootouders,
buiten, zonder mondmasker op een veilige
afstand van de kinderen mochten supporteren!

De beelden spreken voor zich, het was een PRACHTDAG!
En hoe fijn is het om zo’n dag te kunnen afsluiten met een groot bedrag aan sponsorgeld: voor
de kleuterscholen en de lagere school samen hebben we meer dan €11000 opgehaald! Dit
geld zal goed besteed worden!
De gekleurde stapblokken in het artikel hierboven zijn er alvast een voorbeeld van.
DANKJEWEL LIEVE OUDERS, GROOTOUDERS, TANTES EN NONKELS, BUREN…! En EEN
DIKKE PLUIM VOOR ONZE KLEUTERS EN LEERLINGEN VAN DE LAGERE SCHOOL!
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NAZOMER - HERFST
NAAR DE APPELBOOM
Hoe slecht het weer tijdens de grote vakantie was, zo mooi en aangenaam warm was het in de maand september.
De uitgelezen kans om buiten te genieten en te leren.
De kleuters van de eerste kleuterklas brachten een bezoek aan de appelboom in de tuin van één van de juffen.
Appels plukken, hoe doe je dat? Met de hulp van een ladder mochten de kleuters beurtelings een prachtige
blozende appel plukken. Wat smaken deze appels heerlijk! Lekker en gezond!

Na een leuke, leerrijke uitstap, veilig terug naar school!
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HERFSTWANDELING WIJKSCHOOL
In de wijkschool trokken ze er met z’n allen op uit tijdens een herfstwandeling. Ook hier gebeurt dit op een
veilige manier, per twee en iedereen goed zichtbaar!

Onderweg even tijd om gekke snoeten te trekken

.

Tevreden, met een grote buit aan herfstmaterialen keren onze kleuters terug naar school. Benieuwd wat ze
hierover allemaal al weten en wat ze graag nog zouden leren, van elkaar en van de juffen.
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GROOTOUDERFEEST
OMDAT HET WEER MAG!
WELKOM BIJ DE MUPPETSHOW!
Met trots en heel blij dat het weer mocht, hebben onze kleuters samen met hun juffen een prachtige show
opgevoerd voor de grootouders. De grote zaal in de Werf zat zowel ’s morgens als ’s namiddags vol met
nieuwsgierige grootouders, allemaal uitkijkend naar het optreden van hun kleinkind(eren).
Jef en Jos (juf Chrisje en juf Sofie) maakten er met de nodige humor een fijn geheel van! Alle foto’s staan op
de website en de grootouders zelf hebben ook voor het nodige beeldmateriaal gezorgd, er kunnen heel wat
herinneringen opgehaald worden!

Hier enkele sfeerbeelden:

Logeren bij oma en opa en mee in de tuin werken…
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op de barbecue klaarmaken.
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Huwen met huwelijksfeest!

Zwemmen in het zwembad.

Kusjes geven en knuffelen!

Naar Spanje op reis gaan en pintjes drinken.

Op reis gaan om te skiën…

Samen Kerstmis
vieren!
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Knuffelen en kusjes geven!

Ver weg op reis, over de oceaan… naar Mexico!
Volgende keer hopen we dat de grootouders nauwer betrokken kunnen worden bij hun feest! Samen een
koffietje drinken, een stukje cake eten, bijkletsen en een bezoek aan de klas van hun kleinkind brengen, zat er
jammer genoeg nog niet in…

OUDERCONTACTEN IN DE KLEUTERSCHOOL
Omwille van de vroegtijdige sluiting van onze school, zijn de oudercontacten niet kunnen
doorgaan. Ze zijn verplaatst naar de week van 15 november, afgesproken moment wordt
behouden.
Maandag 15/11: oudercontacten 1A-1B-2A-2B-3A
Dinsdag 16/11: oudercontacten 1A-1B-1C-2A-2B-3A-3B en wijkschool
Donderdag 17/11: oudercontacten 3B
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NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL
FLUISTERTELEFOONS IN HET 1STE LEERJAAR
De kinderen in het eerste leerjaar hebben allemaal een telefoon. Met deze telefoon lezen ze hele
verhalen. Ze fluisteren zachtjes het verhaal in hun eigen oor. Altijd heel gezellig in die klasjes hoor!
Hakken en plakken gaat er zo sneller uit. Onze kapoenen lezen zo heel graag het ene na het andere
verhaaltje uit.
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Blotevoetenpad 1ste leerjaar
De jongens en meisjes van het eerste leerjaar trokken op een frisse woensdagmorgen naar
het Vormingscentrum in Malle. Daar stond het blotevoetenpad al op hen te wachten. Alle
schoenen en sokken gingen in de rugzakken en de broeken trokken we goed omhoog. Klaar om
te vertrekken dus! Klas per klas gingen ze op stap. Een prima activiteit om verder te groeien
in ons talent ‘samen’. De kinderen van het eerste leerjaar kunnen elkaar al heel knap helpen.
Wat een stoere jongens en meisjes liepen er daar over stenen, door koud water, door een
modderpoel… Iedereen heeft heel het pad glansrijk doorstaan. Als teambuilding kon dit wel
tellen. Hopelijk hebben die kapoenen eens ze thuis waren toch hun voeten nog eens grondig
gewassen met water en zeep!
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BOKRIJK 2de leerjaar
Speuren in het verleden…
Het tweede leerjaar ging op stap naar Bokrijk.
Het was een goed gevulde dag: we speelden spelletjes van vroeger, leerden ons eigen brood maken en
ontdekten hoe ze vroeger leefden, voor de dieren zorgden en naar school gingen.
Als afsluiter konden we spelen in de speeltuin.
Het was een super fijne dag!
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NAAR DE MUSICAL 4de leerjaar
Het 4de leerjaar ging op 16 september kijken naar de popmusical SMIKE
Het verhaal van Charles Dickens speelt zich af in Engeland. Zoals elk jaar ronselt Wackford
Squeers leerlingen voor zijn kostschool, ‘Dotheboys Hall’, dé gewenste plek om ongewenste
kinderen achter te laten. De kinderen worden er uitgebuit en verwaarloosd. ‘Dotheboys Hall’
staat volledig op zijn kop wanneer Nicholas Nickleby er als jonge assistent komt werken.
Gebaseerd op waargebeurde feiten beschrijft Charles Dickens het leven in deze “school”.
Elke keer is het spannend afwachten…

Zal de voorstelling meevallen?
Zal het verhaal niet te moeilijk zijn?
Gaan ze flink meevolgen?
Zullen ze het leuk vinden?
Wel… na afloop waren de kinderen héél enthousiast!
Ze vonden dat de acteurs (waaronder heel wat kinderen) uper
goed konden acteren en heel mooi konden zingen.
Vooral het lied en de dans van ‘Dotheboys Rock’ viel enorm in
de smaak! Een aantal kinderen zagen zichzelf ook wel op het
podium staan! 😊
We laten jullie mee genieten van enkele tekeningen die de kinderen gemaakt hebben over de
voorstelling :

Nieuwsbrief oktober

Pagina 16

We kijken al uit naar een volgende musical!
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CYBERSENSE 5de leerjaar
Maandag 13 september kregen de leerlingen van het vijfde leerjaar een vorming ‘Cybersense’ van Pimento. Ze
gingen aan de slag rond verschillende sociale media en hoe je hier best mee omgaat. Ook haatspraak en
cyberpesten kwam aan bod. Kortom, een leuke en leerrijke voormiddag !

Met grote ogen en open monden genoten de leerlingen van de vijfde en zesde klassen van de
proefjes met lucht – licht en vuur …. Indrukwekkend en zooooo leerrijk!!
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SPORTIEF WONDERWIJZER
Op maandag 20 oktober had de 1e graad hun eerste sportdag van het jaar. Iedereen kwam
met de fiets naar school.
De sportleerkrachten hadden een leuk en uitdagend fietsparcours klaargezet op de
kleuterspeelplaats.

Bij de turntent oefenden de leerlingen hun balvaardigheden in verschillende activiteiten.
Ook genoten de kinderen van een leuk parcours tijdens het spel ‘reisje rond de wereld’.

ONZE SPORTDAG WAS TOP!
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Weeral een geslaagde editie van onze sportdag… deze keer fietsten de jongens en meisjes
van het derde en vierde leerjaar naar het grasveld aan het Open Poortje waar ze estafetten
liepen en wedstrijdjes trefbal speelden, in hun turntent over banken en ladders klauterden
en in het speelbos (of… crossbos) over de heuvels hobbelden!
De zon was van de partij en dat op zich was al fantastisch… na een regenachtige
zomervakantie hadden we dit wel verdiend! We keerden moe maar voldaan naar huis terug!!
Dank u juf Yo en meester Jasper voor deze geweldige dag!!!
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DANKJEWEL OUDERRAAD

Onze maatschappij wordt alsmaar diverser, maar toch slagen we er niet altijd in om die
superdiversiteit te zien.
Dankjewel aan onze ouderraad voor de wascokrijtjes en kleurpotloden in verschillende
huidtinten. De kleurpotlodenset is een creatieve oplossing die op een luchtige manier het
diversiteitsgesprek op school aanwakkert. Fijn dat jullie ons hierbij aanmoedigen.
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SAVE THE DATE
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WE KIJKEN VOORUIT

November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

M
D
W
D
V
Z
Z
M KS
LS
D LS
LS
W LS
LS
D
V
Z
Z
M KS

KS
LS
16 D KS
KS
LS
LS
17 W LS
18 D KS
LS
LS
LS
19 V
20 Z
21 Z
22 M
23 D

LS
LS
24 W KS
LS

KS= Kleuterschool / LS=Lagere school

Allerheiligen / Herfstvakantie
Allerzielen / Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Welkom instappers
Oudercontacten voor 2AC-3-5-6
Oudercontacten voor 2AC-3-5-6
Medisch onderzoek op school voor 1A
Oudercontacten voor 2AC-3-5-6
Zwemmen voor 1-2-3
Wapenstilstand: Vrijaf
Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen!

DEZE WEEK OUDERCONTACTEN, planning van week 25/10
wordt behouden!
Oudercontacten 1A – 1B – 2A – 2B – 3A
Oudercontacten voor 4de lj.
Oudercontacten 1A – 1B -1C – 2A – 2B – 3A – 3B
Oudercontacten wijkschool
Oudercontacten voor 4de lj.
Zangworkshop voor 1ste graad door org. ‘Koor en Stem’
Zwemmen voor 4-5-6
Oudercontacten 3B
Oudercontacten voor 4de lj.
Zwemmen in Nijlen voor 5B en 6B
NM: Uitstap naar Schildepark (org. Scilla) voor 4de lj.

START VOORLEESWEEK
Zangworkshop voor 2de graad door org. ‘Koor en Stem’
Medisch onderzoek op school voor 1B
11.30u. Viering jarigen oktober en november
Zwemmen voor 1-2-3
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25
26
27
28
29
30

D
V
Z
Z
M
D

KS

Startmoment: Samen delen, samen spelen

LS
LS

START ADVENT
Uitstap naar ‘het Sprookjeshuis’ in Rivierenhof voor 1A
Zangworkshop voor 3de graad door org. ‘Koor en Stem’

December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V

LS

LS
LS

LS
LS
LS

Z
Z
M
D
W KS
KS
LS
23 D
24 V

Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen!
Zwemmen in Nijlen voor 5C en 6C

Zwemmen voor 1-2-3
Ouderraad
Scilla: Oude spelen voor 2de leerjaar
WONDERFUIF IN WERF 44 (org. Ouderraad)

Zwemmen voor 4-5-6
Zwemmen in Nijlen voor 5A en 6A
Zangwandeling naar onze ‘Wonderburen ‘ en kerstbezinning in de
kerk.

10.35u. Kijkuurtje voor instappers 10/1/2022
11.30u. Viering jarigen
Zwemmen voor 1-2-3
Halve dag school, namiddag vrijaf. Ferm voorziet geen
nabewaking.
08.35u.-09.00u.: Kerstevocatie kleuters hoofdschool
08.30u.-10.30u:
Kerstbabbelut op de speelplaats lagere school (org. Ouderraad)
11.00u.: Kersttoneel en kerstbabbelut op de wijkschool
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Kerstvakantie t.e.m. zondag 9 januari
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