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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016 

Op zondag 20 november was het de dag van de kinderrechten. 

Omdat wij graag een kinderrechtenschool willen worden 
vierden wij deze dag op vrijdag 18 november met de hele 
school. Alle kinderen van de school namen deel aan drie 
verschillende workshops. Tijdens deze workshops maakten 
ze telkens kennis met één kinderrecht. Het was een fijne en 
leerrijke namiddag voor groot en klein. 

Kinderrechten  

Recht op gezonde voeding 

Wat is Unicef? Waar staan ze voor?  

      

 

 

 

Recht op familie … 
 een warme thuis! 

Recht op sport en ontspanning 

Recht op een naam ….  Als een 
naam het enige is wat je hebt, dan wil ik die kunnen schrijven! 

 

Recht op een mening  
en tegelijk respect voor de mening van 
anderen.  Openstaan voor de mening 
van anderen. Wat als … ik bang zou 
zijn om een mening te hebben? Bang 
om opgepakt te worden … of mijn ou-
ders?  

Recht op onderwijs.  
Ik kan lezen, op mijn  
tablet werken, facebook 
bekijken, … ik mag naar 
school! 

 

 
Neen aan kinderarbeid … vijzen 
sorteren!!  
Juf … dat is niet leuk! Nu was 
het saai, maar we  waren niet 
moe, we hadden geen honger 
en het duurde het maar even! 



Grootouderweek bij de kleuters 
Wie geniet het meest? Groot of klein? Bedankt aan alle lieve grootouders voor het vertellen, spelen, dansen, knutselen en vooral 
voor al die lieve knuffels! 
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Ooo dennenboom, ooo dennenboom …. 
En toch is een kerstboom geen den maar een spar. Hier en 
daar zie je de kerstlichtjes ook al fonkelen. Het derde leerjaar 
vond het dan ook tijd om zelf, met veel helpende handen van 
mama’s, papa’s en grootouders, nieuwjaarsbrieven te  
knutselen! 

Sneeuwklassen 2016—2017 

Woensdag  15 februari vertrekken onze zesdeklassers naar het Zwitserse Plaffeien. 

Woensdagmorgen 22 februari zijn ze terug in Kasterlee.  Ze kunnen beginnen af te tellen! 
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Pedagogisch nieuws 

In september zijn we met twee nieuwe methodes gestart, nl. Wiskanjer en Karakter. 

Wiskanjers: een nieuwe wiskundemethode voor leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar 

 In De Wiskanjers staan motivatie en beleving centraal waardoor elke leerling op een leuke manier betrokken wordt. 

 Wiskanjers is de vernieuwde methode van onze ZoGeZegd ZoGeReKend en heeft rekening gehouden met de bemerkingen en    

noden van leerkrachten. 

  - Heel veel aandacht voor automatisatie en hoofdrekenen.  

 Elke les verloopt in dezelfde duidelijke driestappenstructuur. Herkenbaar voor leerkracht en leerlingen. 

  - rondjes en vierkantjes = basisaanbod en vierkantjes voor de sterke rekenaars 

 100% klaar voor het M-decreet: in De Wiskanjers zit een volledig uitgewerkt zorgluik 

  - Boei = zorgpakket voor kleuterschool 

  - Rekenmonsters: zorgpakket voor het 1ste tot en met het 4de leerjaar 

  - Curriculumdifferentiatie: basisaanbod gelijklopende inhoud met methode voor 5de en 6de leerjaar 

 Extra pakket voor de sterke rekenaars die zich projectmatig verdiepen in de wiskundige wereld.  

Dit jaar zitten we in een proefjaar en zijn onze bevindingen belangrijk om mee in de verwerking op te nemen.  

 

Karakter: een schrijfmethode voor het 1ste tot en met het 4de leerjaar 

 

 We zijn dit jaar gestart in het 1ste en 2de leerjaar omwille van de vorming van de letters en vooral de hoofdletters.  

 Volgend jaar zal het 3de leerjaar mee opgestart worden.  

 De lettervorming is anders, dus als je kinderen in een ander leerjaar hebt zal je hier een 

verschil merken.  

 De vorming van de ‘o, a’ is anders en er wordt zo weinig mogelijk de hand  

      opgetild.  

 Elke les begint met een verhaal, een liedje en motiveert zo de  

kinderen tot schrijven. 

 Heel veel aandacht voor penhouding,  zithouding, verbindingen. 

 Schrijven moet op deze manier een  

plezier worden! 
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 Digitale bewerkingen 

Leerlingen van het zesde leerjaar experimenteerden met fotografie.  
Voor een groen scherm en met behulp van de dootab maakten ze geweldige  
foto’s. De volgende weken gaan ze hun foto’s digitaal bewerken en vervangen ze 
de groene achtergrond met een kerstachtergrond naar keuze. Dit worden dan 
hun persoonlijke kerstkaarten.  Daar gaan jullie nog meer van zien! 

 

 

Integratie 3de kleuterklas en 1ste leerjaarI  

De leerlingen van het 1ste genieten van een verhaal voorgelezen door de juf van de 3de kleuterklas.  
De kleuters genieten ondertussen van een verhaal gelezen door de juf van het 1ste leerjaar.  

Zo kunnen zij al eens zitten aan 
de grote bankjes en de sfeer 
opsnuiven in het 1ste leerjaar. 

‘Dit was leuk juf, we komen nog 
terug!’ 

 

 

Voorleesweek 

De leerlingen van het 1ste leerjaar kregen een rondleiding in de bib en waren gefascineerd door al 
die boeken! 

“Iedereen Leest” wil iedereen aansporen om voor te lezen.  

 Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert.  

 Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kin-

deren die zelf al lezen. Het vergroot dus ook de woordenschat.  

 Omdat voorlezen positief is voor spelling, kinderen zouden beter zonder fouten schrijven.  

Volwassenen genieten trouwens net zo hard van mooie woorden. Voor ouderen is voorgelezen 

worden zelfs vaak de enige toegang tot verhalen. Ze bieden gespreksstof en 

brengen het verleden even dichterbij.  
 
Lees voor aan je zus, papa, broer, mama, oma, opa of (klein)kinderen.  

Lees voor aan je klasgroep, de kinderen in je opvang of de ouderen in je 
woonzorgcentrum.  

Want voorlezen is van iedereen, voor iedereen. Van 0 tot 99. 

GENIET SAMEN van die unieke VOORLEESMOMENTEN! 
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Sinterklaas kapoentje…. Nog … slapen en dan is het 6 december! 

“Hoor wie klopt daar op de deur…”, de sinterklaasliedjes klinken door de gangen.   

De spanning stijgt nu juf Tinne een echte stoomboot heeft.  Onze kinderen sleuren 

met de zak van de piet en genieten van het verkleden.   

Uitkijken naar 6 december want dan komt de sint naar onze school! Zijn er stoute kindjes?  Neen … toch?? 

Belangrijke data 

 Woensdag 7 december 2016: Openklasdag Groene Kikkers  

 Maandag 26 december 2016 t.e.m. zondag 8 januari 2017: Kerstvakantie 

 Woensdag 18 januari 2017: Openklasdag Groene Kikkers  

 Vrijdag 3 februari: FACULTATIEVE VERLOFDAG voor alle kinderen  

 Woensdag 8 februari 2017:  openklasdag Groene Kikkers 

  

Bosklassen 2016-2017 

Van woensdag 3 mei tot en met vrijdag 5 mei  (thuis rond 19:00) 

gaan onze vijfdeklassers naar Durbuy.  

Welkom op Wereldwinkelbeurs  

in polyvalente zaal van de Vlieger  

op 3 en 4 december. 

Vrijwilligers van de Wereld-

winkel slaan weer de  

handen in elkaar en zorgen 

voor een prachtige  

wereldwinkelbeurs.  

Op zoek naar een  

origineel cadeau?  

Je vindt het hier beslist! Tevens steun je de boe-

ren in het Zuiden en werk je mee aan een eerlijke we-

reld.  Warm aanbevolen! 

Jarigen van de maand vieren spaghettifeest! 
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DECEMBER 2016 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  

   1 

5A F Masereel  

Labo 3de lj en 

kleuters 

2 

 

 

3 

Wereldwinkel-

beurs  

De Vlieger 

4 

Wereld-

winkel-

beurs 

5 

Zwemweek 

lager 

6 

Sint op  

bezoek! 

7 

Openklasdag 

Groene Kikkers 

. 

8 

Medisch  

onderzoek 1ste 

lj 

9 

 

10 11 

12 

Zwemmen 5j 

+ RP  

+ L1A/B, 5B 

13 

 

14 
 

15 

 

16 

Egel, ballon 

toneel voor 

kleuters  

17 18 

19 

Zwemweek 

lager 

6e lj  

Peperstr. Geel 

 

20 21 

Oudercontact 

kleuter + lager 

 

KERST-

HAPPENING 

22 

4e lj Hidrodoe 

en schaatsen   

 

23 

Schoolviering 

 

24 25 

Kerstmis  

26 

Kerstvakantie 

27 28 

 

29 

 

30 31 

Nieuwjaars-

zingen 

 

Optredens kinderen vanaf 17.30 u 

Optocht van gocarts om 18.00 u, 19.00 u en 20.00 u 

Jenever, glühwein, cava-bar, warme en koude dranken, 

hotdogs, poffertjes, pannenkoeken, 

filmzaal, crealokaal, speelzaal voor kleuters, 

soepverkoop t .v.v. de sneeuwklassen, 

verkoop breeklichtjes 

Familiaal nieuws: “Achter elke traan van verdriet, zit een glimlach van herinnering…” 

Op 5 november overleed de grootvader (67 jaar) van Zana, Zele en Bra Yildiz 

Op 17 november overleed Marcella Beirnaert  (95 jaar) de overgrootmoeder van Norah Wellens 

Op 17 november overleed Anita Roefs (50 jaar) tante en meter van juf Sanne (1C) 

Kerst-

happening 

 21 december 

16:30 tot 22:00 

Iedereen van 

harte Welkom! 
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