NIEUWSBRIEF HERFST
Kleuters op ontdekking in het bos!
De herfst bracht onze kleuters naar het Drongengoedbos. Wat hebben we geluk in Ursel met zo’n prachtig
bos in de buurt! Het kabouterpad liet ons weer zoveel
ontdekken! Het ritselen van de bladeren onder onze
voeten, de geluiden van het bos als we het heel stil maken, de pracht van de paddenstoelen, maar natuurlijk
voor de kleuters een topper, het rapen en verzamelen
van takjes, eikels, kastanjes, bolsters en zoveel meer!
Na de middagpauze in de hoeve stond ons het allerbeste van de dag te wachten, het spelen in het speelbos!
Klimmen, klauteren, rollen, kampen bouwen, kikkers vangen, paddenstoelen
ontdekken,… zoveel te ontdekken, zoveel te beleven!
De ervaringen, de indrukken, de verzamelde bosschatten, we namen alles mee
naar de klas om ook daar ons verder te verdiepen in de wereld van het bos!

Batterijtjes: dubbele punten actie tussen 4 en 24 november
Wie thuis lege batterijen heeft, gelieve deze mee te
brengen naar school. In november leveren ze extra
punten punten op die onze gymjuf kan inruilen voor
budget voor de aankoop van extra sport– en spelmateriaal. Op de volgende bladzijde kan u zien welke batterijen wij mogen inzamelen. Dank!

Project dieren in het 2e leerjaar
Naar aanleiding van Werelddierendag leerden we in het 2de leerjaar iets meer
over de dieren. Samen met de klas werd er op voorhand gebrainstormd over
het thema over wat WIJ graag wilden bijleren. De groepjes werden verdeeld
naar eigen interesse. Elk groepje kreeg een blaadje met wat uitleg over het
onderwerp dat hen aansprak.
Wij mochten dan zelf voor juf of meester spelen en zelf kiezen hoe we de informatie wilden ‘vertellen’ aan de andere kinderen van de klas. Iedereen ging
creatief aan de slag.
Er was een groepje dat een kijkdoos heeft gemaakt. Er werd ook een quiz gespeeld en we hadden ook een fotomuur waarbij er uitleg werd gegeven. Maar
de meesten kozen ervoor om een spelbord met vraagkaartjes te maken. Die
spelletjes werden dan ook uitgetest door iedereen en zo kwamen we iets meer
te weten over de verschillende dieren.

Klimaatgezonde speelruimte met MOS!
MOS-scholen zijn scholen die bewust zorg willen dragen voor het milieu door het maken van duurzame en milieuvriendelijke keuzes. Als MOS-school, stapten we in het
project “Klimaatgezonde speelplaats” in. Doel is de vele speelruimte, die de school
heeft, nog meer uitdagend, rijk, duurzaam en milieuvriendelijk in te richten. We dromen bijvoorbeeld van een stukje speelbos, meer schaduw, stukjes natuur die uitnodigen tot het leren over planten en dieren, meer natuurlijke klim– en klautermogelijkheden, enz..
Eind september kwam een gastspreker van MOS naar onze school om het project
voor te stellen. Een 25 tal ouders en leerkrachten waren aanwezig en bleken nadien
hierover ook enthousiast. Kort daarna kwam de MOS-werkgroep samen om na te
denken over hoe we zowel het hele schoolteam, de leerlingen, de ouders, maar ook
de vrienden kunnen betrekken bij dit project.
Om dit project te laten welslagen is immers de gedragenheid en steun van alle partijen essentieel. Er werd nagedacht over een plan van aanpak voor de komende maanden. Binnenkort worden alle betrokken partijen bevraagd: leerkrachten, leerlingen
en ouders. De input zal in verwerkt worden om daarna, in februari, te kunnen overgaan tot het uittekenen van een omgevingsplan door een landschapsarchitect.
Hieronder vindt u enkele inspirerende foto’s van wat allemaal mogelijk zou kunnen
zijn op onze school. Houdt alvast de website, facebook, instagram en de nieuwsbrief
in de gaten. We houden jullie graag op de hoogte van het verdere verloop van het

Heel wat leren over het bos!
Het was superleuk in het bos.
Vooral de dag dat we daar bleven, kregen we in de voormiddag
les over de paddenstoel van een mevrouw
die een gekke paddenstoelenhoed droeg.
Het was zeer leerzaam en leuk.
Want iedereen ging op zoek naar de paddenstoelen.
En het was ook leuk om te weten welke soorten er allemaal waren.
Daarna lekker onze boterhammen opeten en een kamp zoeken of maken.
Dan nog 2 proefjes doen, eentje rond de bodem en eentje over insecten en spinnen.
Bij het proefje over de spinnen en insecten
moest je kleine beestjes vangen in potjes en ze bekijken.
Bij dat over de bodem moest je grond wegschrapen en de aarde zoeken.
Daarna werd je verdeeld in groepen en speelden we een spel
over eten en gegeten worden.
De dag liep veel te snel op zijn eind, maar ja.
We moesten al terug naar school.
Einde
Kato
5e leerjaar

Veilig naar school op donkere dagen...
November breekt weldra aan, we voelen de dagen terug inkorten en
donkerder worden. Via deze weg vragen we dan ook graag terug aandacht voor de zichtbaarheid in het verkeer. Mogen we u als ouder terug vragen om
samen met ons de kinderen te wijzen op het belang van het correct aantrekken van
het fluohesje en de fietshelm? Dank! Daarnaast start na de herfstvakantie ook terug
de actie “Helm op, fluo top!”. Leerlingen die te voet of met de fiets komen, hun helm
en fluojasje dragen verdienen stickers en worden nadien beloond!

Onze kleutertjes “In beweging”
Gisteren zijn we samen het pastoraal thema 'in beweging' gestart. We kwamen
allemaal samen in de binnenspeelplaats.
We hebben het stil gemaakt met de gong,
en voor elke klas werd een kaarsje aangestoken. We keken samen naar het verhaaltje 'Rupsje Nooitgenoeg' op het grote
scherm.
Rupsje Nooitgenoeg kruipt als een klein
rupsje uit zijn ei. Hij heeft honger, dus begint hij met eten, maar hij blijft daar maar
mee doorgaan. Hij eet zich door allerlei eten heen, tot hij een hele grote dikke rups is.
Dan bouwt hij een huisje en daar komt hij weer uit als een mooie vlinder.
De rups is in beweging, en wordt een mooie vlinder. Ook wij zijn in beweging, en
groeien uit tot mooie vlinders ! We zongen het liedje 'Vlindertje fladder maar heen en
weer, fladder maar overal over!' en juf Sarah ging rond met een klein geel vlindertje.
Het vlindertje kwam bij een kleuter terecht en die kleuter mocht telkens vooraan vertellen in welke klas hij/zij zit en wat ze zo leuk vinden aan hun nieuw klasje.
We sloten samen af door te dansen op ons thema lied 'Bewegen is gezond!' en de
kaarsjes werden gedoofd. Het was terug een gezellig momentje samen, waar de verbondenheid zeer groot was !

Het 6e lj op onderzoek!
Hoorde u al over de stappen van onderzoekend leren. Het is een methodiek waarbij
kinderen zelf op zoek gaan naar een antwoord op vragen die zij of medeleerlingen
hebben over een thema dat zij zelf kiezen of
de leerkracht naar voren brengt. Met behulp van een onderzoeksboekje worden de
leerlingen meegenomen doorheen de verschillende stappen van onderzoekend leren.
Op de volgende pagina leest u een verslag van “Stien” uit het 6e leerjaar over het onderzoeksproces dat zij en haar klasgenoten hebben doorlopen rond het thema
“insecten”.

Beste ouder,
Ik ga jullie wat meer vertellen over het insectenmuseum. Ik ben heel wat te weten
gekomen. Eerst werden we in groepjes verdeeld en kregen we een onderzoeksvraag.
Dan moesten we deelvragen opstellen. Via enkele boeken en de ipads konden we de
vragen oplossen. Ik heb in mijn groepje geleerd dat insecten uit zelfverdediging, ter
bescherming van het nest, prooidieren steken en doden. Sommige insecten hebben
camouflage waardoor ze niet hoeven te steken. Ik ben nog meer te weten gekomen,
zoals hoe je met een bijensteek moet omgaan. Maar ook hoe je kan zien of insecten
gevaarlijk zijn of niet. Ik kan ook enkele weetjes vertellen. Oliekevers produceren een
stof die ze gericht kunnen schieten. Je kan volgende ziektes krijgen van insectensteken
of –beten: malaria, ziekte van Lyme en hersenvliesontsteking. Ik ben ook veel te weten
gekomen via de andere groepjes. Ik ontdekte dat we insecten en kriebelbeestjes moeten helpen. Door een insectenhotel te maken en bloempotten te zetten, help je de
insecten heel goed. En in een insectenoog zitten nog meer ogen. Maar het allerleukste
vond ik het maken van het “lapbook”. Je herhaalt nog eens wat je geleerd hebt en het
is een leuke manier om informatie in te verwerken.
Dank om dit te lezen!
Stien uit het 6e leerjaar

Boeiende momenten in het 3e leerjaar!
Levi: Juf heeft vandaag een verrassing. Wat leuk! We gaan erwtjes blazen! Mona, jij mag eerst beginnen. Ze gooit 199. Nu mag
Arthur. Hij gooit 188. Mona is de winnaar! Erwtjes blazen en ondertussen getallen leren tot 1000! Echt leuk!
Joran: We hebben “potlood” en “pijl” geleerd bij juf Martine. We
hebben schoolslag gezwommen. Van de duikplank mochten we ook
springen. We hebben gezwommen zonder plankje. (Joran)
Louise: We zijn naar de boerderij van Ria geweest. We hebben de koeien gezien. We hebben daar lekkere melk gedronken. We hebben ook milkshake gedronken. Ze hebben ook schattige paardjes! (Louise)
Aure: We hebben tekeningen gemaakt over Halloween en we mochten potten schilderen. En ze hebben
een “Halloweentocht” georganiseerd voor iedereen. We mochten zelf verkleed gaan naar de tocht. En
op het einde hebben we frietjes gegeten.
Nine: Joepie! Muzisch atelier…
We mochten bij juf Carine zingen en dansen!
Bij juf Hanne mochten we ons verkleden!
Bij juf Martine mochten we schilderen!
Jammer dat het snel voorbij was!

Jaarthema “In beweging” beeldend verwerkt...
Het 1e , 2e en 3e leerjaar hebben samen het jaarthema ‘in bewegen’ anders bekeken. De kinderen ontdekten hoe je beweging kan brengen in een tekening. Ze brachten
wind, golven, rijdende en wegwaaiende voorwerpen tot leven. Net alsof ze nog steeds
bewegen.

Steun jij ook Rode Neuzen Dag?
Rode Neuzen Dag is een benefietactie georganiseerd door VTM, Qmusic
en Belfius en heel Vlaanderen om geld in te zamelen om de mentale,
fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren te verbeteren.
Iedereen in Vlaanderen kan zijn steentje bijdragen aan Rode Neuzen Dag. Daarom hebben Oona en Iris (zus van Esther De Muynck uit het 6de leerjaar) terug een actie opgestart. Ze willen kleine gelukjes verspreiden met gelukspoppetjes. Je kan deze bestellen door 2,5 euro mee te brengen
en het briefje dat meegegeven wordt via de boekentas in te
vullen.

Proficiat aan...
•
•
•
•
•

de mama en papa van Bent uit de berenklas met de geboorte van broertje Bas!
de mama en papa van Camille met de geboorte van de broertjes Achiel en Cyriel
juf Hilde en haar man Toon met de geboorte van kleindochter “Lou”.
juf Martine Sierens en haar man Henk met de geboorte van kleindochter “Anna”.
mama en papa van Tess en Kato De Meyer met hun huwelijk!

Heel veel sterkte aan...
•
•

juf Evelyne met het verlies van haar oma…
Ria met het verlies van haar schoonmama ….

Steun het MOS-project via “Trooper”!

