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Nieuwsbrief oktober 2018

Beste ouders
De twee eerste maanden van het schooljaar viel er op Onze School weer heel wat te leren en te
beleven. Op onze website kan u foto’s bekijken. Met deze nieuwsbrief willen we jullie nog beter
informeren over het reilen en zeilen in Onze School.
1. Vernieuwingen in Onze School
Een extra kleuterklas en een nieuw bureel: Door het groeiende leerlingenaantal was het nodig een
extra klas in te richten. Het bureel van juf Griet veranderde in een gezellig klasje! De kleutertjes
van juf Christa zijn ondertussen al helemaal gewoon aan hun nieuwe klas.

Het nieuwe bureel van juf Griet is ook al helemaal ingewerkt. U vindt het naast het tweede
leerjaar.
Gloednieuwe rapporten: In de lagere school is er tijdens de vakantie hard gewerkt om een nieuw
rapport uit te werken. Met ons rapport willen we u doorheen het schooljaar een zo volledig
mogelijk beeld geven over de groei van uw kind. Er is ook ruimte voor zelfevaluatie door de
leerling.
Een nieuwe spellingsmethode in de lagere school: We stapten over op een nieuwe
spellingmethode. In deze methode wordt er steeds geoefend op 1 spellingsmoeilijkheid. Er is een
gevarieerd aanbod aan oefenvormen, wat de spellingles heel wat uitdagender maakt voor de
kinderen.
2. Ook op pedagogisch vlak is er heel wat gebeurd!
Gek op gezond! In Onze School proberen wij kinderen elke dag een gezonde levensstijl te leren.
We zitten niet de hele dag stil op onze stoel! Er wordt heel wat bewogen doorheen de dag.

Tijdens de gezondheidsweek leerden de kinderen in alle klassen over gezondheid. De
leerlingenraad daagde ons uit om met de hele school nog gezonder te leven. Als beloning was er

op vrijdag een feestbuffet met alleen maar gezonde hapjes. Alle kinderen kookten en smulden
mee. Het was echt een supergezond feest!
WegoSTEM (S science T technologie E engeneering M matematics):
Onze leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kregen een workshop rond programmeren
van robots. Met veel enthousiasme bouwden en programmeerden ze een tekenrobot.
Zo maken we onze leerlingen warm voor wetenschap.

Er op uit in de natuur!
De kleuters bezochten het Klompenpad en reken maar dat ze daarvan genoten! De leerlingen van
de lagere school beleefden een superactieve dag in de bossen van Averbode. Er was een
wandeling met een gids en een groot bosspel.
De leerlingenraad deed hierover een bevraging en daaruit bleek dat het voor de kinderen een
geweldige dag was!
3. Even vooruitblikken:
Project: Verhalen verbinden platteland
De kinderen van Onze School gaan samen met de leerkracht op zoek naar
erfgoed. De kleuters en leerlingen van de 1ste en 2de graad zullen plekken bezoeken in
Wolfsdonk en horen daar enkele verhalen van vroeger. Deze worden verteld door een
leerkracht/gids/verteller/… Daarna gaan de kinderen hiermee creatief aan de slag om deze
prachtige verhalen te verwerken.
De leerlingen van de 3de graad zullen door Vzw Wesp begeleid worden. Ze organiseren
enkele workshops ‘songwriting’ op school. Op basis van de inspiratie van de kinderen maken
ze onder begeleiding liedjes.
Natuurlijk willen wij dit allemaal delen met ouders, familie en vrienden. Op vrijdag 30
november 2018 zullen de leerlingen van de 3de graad een toonmoment houden waarop ze hun
songs mogen brengen voor ouders, grootouders, … Voor en na het optreden kunnen jullie ook
naar een tentoonstelling gaan kijken van alle andere klassen. Zij tonen jullie wat ze de voorbije
dagen ontdekt en gedaan hebben a.h.v. foto’s, creatieve werkjes, …
Programma op vrijdag 30 november:
Tentoonstelling alle klassen
Toonmoment 3de graad
Einde toonmoment

vanaf 18 u 00
om 18 u 30
rond 20 u 00

Tentoonstelling alle klassen

tot 20 u 30

ALLEMAAL VAN HARTE WELKOM!!!
Het schoolteam

