NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018
Meester Geert aan het woord: ziLL
“Zin in leven, zin in leren”, kortweg ZILL, is de naam van ons nieuwe leerplan. Meer dan ooit is
men ervan overtuigd dat we kinderen niet alleen leerstof moeten bijbrengen, maar ook
moeten doen groeien in het leven. De persoonsgebonden ontwikkeling neemt een groot deel
in beslag binnen onze lessen. Wij zijn alvast enthousiast en daarom zullen we ons
sporenbeleid en coöperatief werken nóg meer gaan uitwerken en benutten om te observeren
en kinderen leren om ook te groeien in het nemen van verantwoordelijkheid, leren
samenwerken, omgaan met elkaar, ondernemingszin enzovoort.

NIEUWS
 De sponsortocht bracht veel op, zodat we –zoals gehoopt – een klimboom konden
bestellen. Deze zal één van de komende dagen/weken geplaatst worden op de nieuwe
zandvlakte. Bedankt voor jullie steun! Daarna zal ook de ‘schorsvlakte’ aangepakt worden met
een drainage en een gloednieuw speeltuig!
 De dagen worden korter en ook ’s morgens blijft het al langer donker. Een fluovestje
(iedereen heeft er één van onze school!) en een goed licht op de fiets is geen overbodige luxe
hé! Ook samen fietsen is zeker een aanrader.
 Woensdag 10 oktober is er een kijkmoment. Zoals u van ons gewoon bent, nodigen wij u uit
in de klas om – onder het motto ‘ik zou wel eens een vlieg willen zijn in de klas van mijn
zoon/dochter’– eens een les te volgen. Meer info: zie brief op papier deze week.
 De soepouders zijn alweer gestart met het maken en verdelen van soep. Alle klassen
zullen in de komende maanden een keertje soep maken, zoveel mogelijk met groenten uit
onze eigen schoolmoestuin. Ouders die graag helpen, mogen Tinneke (mama van Pyfte)
contacteren. Ook ouders die enkel een keertje willen helpen bij de klas van hun kind zijn
uiteraard welkom. Laat maar even iets weten aan haar: roelandstinne@hotmail.com.
Er kunnen nog ploegen bij!
Had u het even uit het oog verloren?
Geen nood! Er kunnen nog
quizploegen ingeschreven worden!
Graag zelfs!

Quiz: helpende handen
Een quiz is niet echt iets voor u, maar u wilt wel graag een handje helpen? We zoeken nog helpers voor de
toog, opdienen, afwassen,… Graag even een berichtje sturen naar juf Els: evandenbulck@lagercollegeessen.be

Kalender
Hieronder vindt u onze maandelijkse kalender, met daarop uitstappen, zwemregelingen en nog
extra informatie. Gelieve alles goed te noteren wat voor uw zoon/dochter van toepassing is.

Oktober 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

maa

19

vrij

voor

Typcursus (16u10)
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Zie apart briefje.
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Volg eens een les in de klas van je kind

ALLE KLASSEN

don

Zwemmen

2A+2B+3A+3B

vrij

Wieltjesdag

5A+5B

din

Planckendael

3A+3B

woe

Pedagogische studiedag (vrije dag voor kinderen)
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Bezoek grootouders (namiddag)
Soep (wordt gemaakt door 1B)
Wieltjesdag
QUIZ (start 20u00; zie flyer op pagina 1)
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1A+1B
ALLE KLASSEN
4A+4B
IEDEREEN WELKOM!

Hoe meer ‘groenouders’ we hebben, hoe meer (kleinere)
groepjes we kunnen maken. Als je interesse hebt om een halve
dag (of zelfs een uurtje) mee te komen helpen, laat graag iets
weten aan Silvy, mama van Inez: silvykloeck@gmail.com.
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Werken in de schoolmoestuin
Opruimactie (we maken de buurt afvalvrij!)
Zwemmen
Soep (wordt gemaakt door 1A)
Wieltjesdag
Evaluatiemateriaal mee naar huis
COLLEGE CAFÉ (vanaf 14u00)
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ALLE KLASSEN
IEDEREEN WELKOM!
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din

Het College Café heeft als doel om mensen te verbinden. Kom gezellig iets drinken
op onze speelplaats, samen met vele andere (groot-)ouders. U bent welkom vanaf
14u00. (De kinderen komen zoals gewoonlijk pas om 15u00 naar hun rij.)

LIST
Drie keer per week lezen we samen met de hele school om het leesplezier te bevorderen en
het technisch lezen te verbeteren. Kinderen krijgen (meestal) een andere klas toegewezen
waar ze gaan lezen. Wat ze lezen, is vrije keuze. Voor een leessessie is er een minilesje om
klemtonen te leggen. Dit lesje is in heel de school hetzelfde. Nadien volgt een korte bespreking,
zodat het niet al te vrijblijvend is. Lezen is top! (We starten volgende week!)

