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Nieuwsbrief dec 2018
Beste ouders,
2018 zit er voor dit schooljaar weer op!
Ik wens iedereen een fijn einde van het jaar, met de nodige tijd voor
vrienden en familie en een vooral goede gezondheid in het nieuwe jaar.
Dit laatste wens ik in het bijzonder aan mijn team. We hebben heel wat pech gehad: operaties,
sterftes binnen de familie, ziektes, ….
Ik wil even de nadruk leggen dat we als school altijd proberen om in de eerste plaats te zorgen dat de
klas is opgevangen en er goed onderwezen kan worden. Hierdoor vallen overkoepelende activiteiten,
zoals bijvoorbeeld peertutoring, kangoeroeklas, … wel voor een stuk weg, omdat onze “extra”
leerkrachten zorgen voor de opvang van een klas.

Sterftes:
De oma van Senne (2de lj) en Esmee (1ste KT) is overleden.
De mama van juf Wendy Sleven is overleden
De broer van juf Kristel (4de lj) is plots overleden.
Onze innige deelneming.

Nieuwe kleuters:
In januari mogen we drie nieuwe kindjes verwachten. In februari komen er nog eens twee bij. Van
harte welkom!
Er kunnen er zeker nog bij. Ken je iemand in je buurt die binnenkort naar school mag?
Maak dan zeker reclame voor ons schooltje. De volgende openklasdag staat gepland op 23 januari
2019.

Kangoeroewerking
Deze zal in januari officieel starten. Juf Julie heeft er al vast heel veel zin in!
Mijn excuses voor de vertraging. (reden zie hierboven)

Kinderkrant
In november schreef ik een vacature uit voor kinderen die graag willen meewerken aan de
nieuwsbrief. Hier kwamen drie kandidaten op af: Lou, Fenne en Gitte. Ze moesten als proef een
artikel schrijven over de gezonde week. Omdat het drie mooie artikels waren, heb ik ze alle drie
hieronder toegevoegd. Zij zijn trouwens alle drie aangenomen!
Dit schooljaar leren we deze kinderen hoe ze een goede journalist worden:
 Waar zoek ik de juiste info op?
 Hoe bereid ik een interview voor?
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Hoe begin ik aan een artikel?

Maar ook teamwork is belangrijk. We verdelen de taakjes tijdens onze bijeenkomsten. Juf Hildegard
en meester Jimmy begeleiden de journalisten in wording.
De journalisten van de kinderkrant zijn er met volle goesting ingevlogen. De resultaten kan je
hieronder al lezen. Goed om te weten dat de focus op de inhoud ligt en niet zozeer op de spelling. Er
kan m.a.w. hier en daar een foutje opduiken.

De gezonde week
Maandag 12 november tot vrijdag 16 november was de gezonde week.
De leerlingen moesten zoveel mogelijk tussendoortjes meebrengen. Bij
ieder GEZOND tussendoortje kregen we een groene eikel en bij ieder
ONGEZOND tussendoortje kregen we een rode eikel. Het doel was om
600 groene eikels te verzamelen zodat we een spel namiddag zouden
krijgen. Hadden we aan het einde van de week geen 600 groene eikels
bij elkaar dan moesten we de speelplaats opruimen. Gelukkig heeft
iedereen gezond mee gedaan dus we hebben een spel namiddag

Jeeej!!
(Fenne)

Een wedstrijd
Er worden eigenlijk te veel ongezonde tussendoortjes gegeten op school. Daar wilt de school wat
aan veranderen, dus we houden een wedstrijd. We hebben een groene pot en een rode pot en de
eikels. Nee geen domme mensen. Maar eikels van de bomen. Oh helemaal vergeten de buizen. Door
de buizen weten we hoeveel eikels, als we 600 eikels in de groene buis. Winnen we een prijs, maar
als we te veel eikels in de rode buis moeten we een taakje doen. Trouwens we hebben maar een
week. De prijs is een buitenspeelnamiddag op 23 november. Maar het taakje is de speelplaats
poetsen met een sopje. Natuurlijk op 23 november. Ik weet nu al welke vraag jullie gaan stellen: wat
mag je dan eten? Nou, fruit, groenten, crackers maar geen koek ook boterhammen maar niet met
ongezond beleg.
Weetjes
- Thuis mag je ongeveer 400 kcal eten aan tussendoortjes
- Een appel tussen de 50 en de 60 kcal is
- Je extra kcal kan verbranden door te sporten
- Een gemiddelde volwassene 2000 kcal mag
(Louise Barendregt)
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Gezonde tussendoortjes
De school is begonnen met een soort van wedstrijd tussen ons en de leerkrachten. We moesten
proberen om alleen maar gezonde dingen mee naar school te brengen. Maar er waren toch kinderen
die ongezonde dingen meebrachten en er waren 2 gekleurde bakken, een groene en een rode. In de
groene bak zaten 600 eikels en in de rode bak zaten 18 eikels. Dus wij hebben gewonnen en nu
krijgen wij als beloning een speelnamiddag.
(Gitte)

En de speelnamiddag was een groot succes. Foto’s vinden jullie terug op de website. Zelfs
het weer viel voor de tijd van het jaar reuze mee!

Alles met de bal
Dinsdag 22-11-2018 gingen het 3de en 4de leerjaar in de voormiddag met de bus naar de sporthal in
bree. Daar was de activiteit “ Alles met de bal”. We werden in groepjes verdeelt en gingen allemaal
spelletjes spelen, met een bal natuurlijk. Als we moesten doorschuiven
naar een ander spel werd er een leuk liedje opgezet. Het was een
leuke maar vermoeiende voormiddag.
(Fenne)

Vijverbroek
Op 8 november gingen het 5 de en 6 de leerjaar met Natuurpunt. Ja echt waar wandelend naar het
vijverbroek. Ze gingen snoeien met een trekzaag en een snoeischaar. Er was een bijzondere vogel die
graag ruimte wil. daarom snoeide ze bomen. Van de over gebleven takken maakten ze een kijkmuur.
Dit is een stapel met takken waar je achter kan staan om vogels te spotten. Hiermee leren de
kinderen hoe we met een zaag en een snoeischaar over weg kunnen. Het was leuk en rustgevend
om te doen. Het is ook jaarlijks. Ze hadden een pauze waarin ze chocomelk dronken en wisselde van
gereedschap.
De ongelukjes van het 5 de
1) de achterkant van een zaag kwam tegen een hoofd
2) de scherpe kant tegen een arm

Louise Barendregt)
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Wist je dat:





We tijdens de pedagogische studiedag heel veel hebben bijgeleerd!
We met alle leerkrachten een bijenhotel in elkaar knutselden.
Dit in het voorjaar te bewonderen is op onze speelplaats
We ook heel wat verborgen talenten hebben gevonden in ons team

De Sint
Jullie hebben het waarschijnlijk al vernomen via andere ouders, via mediakanalen,
… dat onze sint dit jaar zwaar ten val is gekomen bij de aankomst op school.
Een pluimpje voor de ouders die hulp boden en Hildegard die de spoeddienst
snel verwittigde.
De pieten en de leerkrachten zorgden alsnog voor een geslaagd
sinterklaasfeest, weliswaar zonder de heilige man.
Je kan de foto’s, die Noura maakte, bewonderen op onze site.
De Sint herstelt goed in Spanje.

Studenten van Leiden op bezoek
In november kregen we gedurende twee dagen het bezoek van vijf studenten uit
Nederland, die een vergelijking moesten maken tussen het onderwijs in Nederland en
België.
Ik gaf hen voor het bezoek de bijkomende opdracht om, na de twee-daagse, sterke
punten en groeikansen van onze school door te geven.
De sterke punten wil ik al met jullie delen:
 mekaar helpen in de eetzaal en speelplaats. Het woord “ALLEMAAL” staat terecht
in onze visie.
 de goede structuur: in stilte en in een rij naar binnen, rust in de klas. In
Nederland kan dit al eens anders zijn…
 het korte afscheid van de ouders aan de schoolpoort
 de kieshoeken in het eerste leerjaar om de overgang van de derde kleuterklas
naar het eerste leerjaar te versoepelen.
 De gezelligheid en positieve omgang in de kleuterklassen
 De supervriendelijke ontvangst: er werden lessen “omgegooid”, in elke klas
voelden ze zich zeer welkom.
 De kinderen kunnen heel goed dingen automatiseren. (tafels bijvoorbeeld)
 Kinderen krijgen een grote individuele aanpak met zeer concreet materiaal.
Met de groeikansen kunnen we aan de slag!
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WOS (= welbevinden op school)
We gingen met een aantal collega’s van onze school naar een lezing over “nieuwe
autoriteit – opvoeden anno 2018”. Als u eens de tijd vindt, is dit zeker eens de moeite
om hier meer over te lezen.
Wij zien het in ieder geval als een uitdaging om hier nog sterker in te worden. Als u zelf
eens moeite hebt met opvoeding, kan je altijd terecht op school met uw vragen. Een kind
voed je niet alleen op. Wij zijn dichtbij.

Planning komende maanden:
Ik verwijs graag naar de kalender van de website van de school. Heel wat activiteiten
worden in de loop van het schooljaar vastgelegd. Ik zet de vastgelegde activiteiten steeds
op de kalender, zodat deze steeds up-to-date is.
http://bsicarus.be/agenda.html

Het voltallig Icarus team wenst jullie onvergetelijke dagen tijdens de komende
kerstperiode!
En voor het nieuwe jaar een goede gezondheid en heel veel liefde!

