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De stevige basis voor de toekomst

Een gelukkig 2020
Aan alle kinderen wens ik een fijne thuis,
met mama’s en papa’s die veel van hen houden.
Ik wens hen toffe vriendjes, een vriendelijke buurt,
een stukje gras om op te spelen,
een school waar veel gezongen en geleerd wordt,
straten met voorzichtige chauffeurs,
en lieve mensen die hen altijd willen helpen.
Aan alle ouders wens ik : een gastvrij huis
en een warme thuis. Veel vreugde in het gezin,
wat rust en ontspanning op drukke dagen
en een fantastisch en fijn 2020 met de kinderen.

De nieuwsbrief
•
•
•

Foto’s van activiteiten op school
Belangrijke weetjes
Kalender
We zijn op zoek naar autozitjes
voor de vlinderklas. Je kunt die
aan de juf(fen) bezorgen.
DANK!!

Aan alle grootouders wens ik :
dat zij jong van hart blijven,
dat zij zich nuttig weten,
dat zij elke dag opnieuw
veel waardering ervaren
van kinderen en kleinkinderen.

Zin in Leren, Zin in leven (ZILL) = leerplan Katholiek Onderwijs
Dit schooljaar leggen we onze focus op de ‘ontwikkeling van wiskundig denken’.
In het 1ste trimester werkte het leerkrachtenteam aan :
*Duowerk : Bij de start van een les worden de leerdoelen besproken met de leerlingen. De leerlingen weten wat van hen verwacht wordt. De kinderen werken zelfstandig, op hun tempo en niveau,
de taken af. Ze sporen zelf hun fouten op en kiezen zelf de volgorde hoe zij tot een oplossing komen. De duo-partner helpt hen op weg wanneer het even moeilijk gaat. Bij deze werkvorm zetten we
vooral autonomie, competentie en verbondenheid met elkaar in de focus.
*Coöperatief leren : Kinderen werken op een gestructureerde manier in kleine groepjes. De kinderen hebben elkaar nodig om het gemeenschappelijk doel te bereiken. Bij deze werkvorm zetten
we vooral de taalontwikkeling en het leren van en met elkaar (socio-emotionele ontwikkeling)
in de focus.
*Drie-sporen-beleid : In de klas differentiëren we in 3 niveaugroepen.
- Groep 1 : De leerlingen krijgen een duidelijke maar korte instructie, daarna gaan ze zelfstandig
aan het werk met enkele basisoefeningen + verdiepingsoefeningen of individueel traject.
- Groep 2 : De leerlingen krijgen een verlengde instructie, daarna gaan ze zelfstandig aan het werk
met de basisoefeningen. Ze kunnen ook hulp vragen aan hun groepsleden.

- Groep 3 : De leerlingen krijgen een verlengde instructies. De leerkracht coacht en stuurt de groep.
Ze werken aan de basisleerstof.
De maximale ontplooiing, het welbevinden en het afstemmen op noden van elk kind staan
hierbij in de focus.
Deze werkvormen zijn niet voor elke les haalbaar. Bij sommige lessen heeft iedereen nood aan klassikale instructie.
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De vlinderklas
Bij het thema Kerst ontvingen we in de postbus aan onze klas
mooie wenskaartjes. Die hingen we op bij het haardvuur in de
boekenhoek om het gezellig te maken in de klas.

De Rikki-en kikkerklas:
Santé op het nieuwe jaar! Verbondenheid en diversiteit in de focus.

Gezondheid op school

Wij doen een warme oproep om als
ouder elke dag een verse zakdoek
mee te geven in de boekentas en/of
jaszak van jouw zoon of dochter.
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in het eerste leerjaar is het tof!
Klasdoorbrekende werking 1ste leerjaar en 3de kleuterklas

Samen met de oranje
kikkers en rikki’s
speelden we spelletjes onder leiding van
oma’s, opa’s en een
papa.
Dank je wel hiervoor!
Alle kinderen luisterden naar het verhaal over ‘dieren die uit een ei komen of niet’.
De kinderen uit het eerste leerjaar leerden zo weer nieuwe woorden en schreven het woord.

Mama van Flynn las
voor uit de reuzenkrokodil van Roald Dahl.
Opa Jacques las
voor over Sinterklaas.

Mama van Quinn
las ook voor over
Sinterklaas.

Mama van Noa
las voor uit het
groot voorleesboek van Annie
M.G.Schmidt.

Dank je wel aan iedereen
die kwam voorlezen.
Dank je wel voor de mooie
verhalen.
We hebben er echt van
genoten!
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Winterhoekenwerk samen met het 2de leerjaar

De kinderen leerden in groepjes over de winter en over Kerstmis aan de hand van 9 leuke activiteiten.

We bakten cupcakes voor de warmste week.

De mama van Lina en de mama van Kyllian brachten al het keukengerei en de ingrediënten mee
om het deeg voor de cupcakes te maken. Ook de oma van Philippa was er om ons te helpen.
Het was een heerlijke namiddag en we zijn hen heel dankbaar voor de geboden hulp!

Mmmm
lekker!!!

Thema ‘beroepen’ in het tweede leerjaar.
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Derde leerjaar

Het derde leerjaar ging op bezoek naar het ziekenhuis AZ Delta in Menen. We kregen een rondleiding
doorheen het ziekenhuis. Zo bezochten we de radiologie, de fitnesszaal, de kinderafdeling,....
In de keuken moesten we een netje op ons hoofd doen. Daar rook het wel een beetje ‘vreemd’.
Helaas gebeurde er ook een ongeval en twee jongens kregen een gips in de gipskamer :-).

Vierde leerjaar

Het 4de leerjaar ging donderdag 19 december naar de hogeschool Vives om er een workshop
programmeren te volgen.
Met een betekenisvolle context op het niveau van de leerlingen bouwden en programmeerden we
een Lego WeDo Robot. Na de STEMgerichte workshop kunnen de kinderen de basisbegrippen
van blokprogrammeren toepassen. Vooruit rijden, achteruit rijden, wiskunde (afstanden
berekenen), tandwieloverbrenging, een sensor gebruiken om afstand te meten en nog veel meer!
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Vijfde leerjaar

Beste lezers,
wij wensen iedereen een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe !
In het vijfde leerjaar hebben we sinds de laatste nieuwsbrief al veel nieuwe dingen gedaan.
We hadden een stagiaire en zijn met de fiets naar Lauwe gereden om er in de Select een enquête te
houden in verband met reclame. We moesten de mensen aanspreken en hen vragen stellen. In het
begin voelde dit wat vreemd aan maar uiteindelijk is het bij iedereen gelukt. Sommige groepjes
stelden zelfs in het Frans vragen. Ook dit ging redelijk vlot.
We zijn ondertussen ook allemaal experts in de krachten van de aarde. Tsunami’s, orkanen en
aardbevingen hebben voor ons geen geheimen meer. Tijdens het toonmoment mochten we ons
onderzoek aan de hand van een presentatie aan de rest van de klas tonen. Het was heel leuk om
met de computer een powerpointvoorstelling te maken. We moesten hiervoor samenwerken, iets wat
in het vijfde leerjaar veel aan bod komt. En het lukt al prima !
Samenwerken, overleggen, meningen delen, gevoelens uiten, oplossingen zoeken … dit leren we in
het nieuwe vak die we de naam Sova hebben gegeven. Sova staat voor sociale vaardigheden. We
vinden het heel leuk en leren zo meer op onze eigen benen staan. We leren elkaar beter kennen en
begrijpen.
We kijken alvast uit naar het nieuwe trimester en houden jullie verder op de hoogte van onze
activiteiten…
Warme groeten vanwege het vijfde leerjaar !
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De Warmste Week
Voorbereiding actie De Warmste Week -

In november hebben we de ouders en de leerlingen warm gemaakt voor onze actie:
de Warmahoep. Met deze actie steunen we Kloen. Op donderdag 19 december werd de
opbrengst door de leerlingen & leerkrachten van de 3 de graad met de fiets gebracht naar de
organisatie van “De Warmste Week” in Kortrijk. We gaven een cheque ter waarde van € 1535.
Dankjewel voor jullie warme steun!

Warmahoep!

Wij deden allemaal mee!

6de leerjaar

Het zesde leerjaar wenst iedereen fijn 2020 toe. We hopen op een topjaar met veel topmomenten.
Deze foto werd genomen net voor de maandhappening die wij georganiseerd hebben.
Iedere leerling doet een bewuste beweging die verwijst naar een van de momenten tijdens de drukke
eindejaarsperiode.
We zien een scheidsrechter die stuurt.
Elke voetballer van het vijfde en zesde leerjaar moet één keer scheidsrechter spelen. Dit zorgt voor
een goede werking op de speelplaats.
Verder zien we Maxime met de gitaar, verwijzend naar de muzieklessen.
Frieke wuift enthousiast met met haar handen vol hoop terwijl Louis basket aan het spelen is.
Jelle laat onze nieuwe klasgenoot Tamara meedansen en Mathias zoekt alle info over haar op. Ook
vriendschap komt duidelijk aan bod als we naar Elias, Lina, Samuel en Lona kijken.
Het was een drukke periode met tal van projecten maar vooral leuke momenten.

Bedankt dat jij elke dag op tijd komt !
Het onthaalmoment is een zeer belangrijk moment van de dag.
Wij vragen om jouw zoon/dochter op tijd naar school te brengen.
De school start om 08u.35.
Ben je toch 1 keer te laat, gelieve zich aan te melden in het secretariaat.
Op die manier kunnen wij de aanwezigheid van jouw kind toch nog registreren.
De secretariaatsmedewerker of directeur begeleidt uw zoon/dochter naar de klas.

Kalender januari en februari 2020
Iedereen
welkom !

Een zorgzame school
Constructief communiceren met ouders
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Een goede communicatie tussen
school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en schoolprestaties
van leerlingen toenemen.
Kinderen leren beter en gaan met plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen
bij de school. Persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders is hierbij héél
belangrijk. Goede communicatie draagt ook bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en
ouders zij aan zij staan. Dit is gunstig voor het werkplezier van leerkrachten en het vertrouwen
van ouders in de school. Het is belangrijk dat ouders realiseren dat dit niet alleen de school, maar
ook zijzelf het schoolsucces van hun kind bevorderen.
De ouders zijn welkom op school. School en ouders hebben immers een gemeenschappelijk doel,
namelijk het kind. We maken graag een afspraak met onze ouders. Op die manier is er uitgebreid
tijd om te luisteren naar elkaar en in gesprek te gaan.
Zowel de school als de ouders zijn verantwoordelijk voor het kind. Elk in zijn of haar rol. Als een
kind extra noden heeft, is het belangrijk dat er een goede regelmatige communicatie is tussen de
ouders én de school.

We kunnen het met de ouders hebben over de positieve aspecten van het kind, de noden van het
kind en kunnen in gesprekken afspraken maken rond hoe we willen omgaan met het kind. Wij
vragen dan ook de medewerking van de ouders.
Samenwerken met ouders betekent meer dan informeren. Het betekent dat ouders ook
meedenken, mee beslissen en meedoen in onderwijs aan hun kind. Zowel school als ouders
moeten hierin investeren.
Als school willen wij respectvol met ouders omgaan in openheid, oprechtheid en gelijkwaardigheid.
Ouders kunnen terecht bij de zorgcoördinator Katrien Lievens
Op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 8 uur ‘s tot 17 uur.
Voor een afspraak kan er gemaild worden naar zoco@vbsrekkem.be
of gebeld naar het rechtstreekse nummer 0485/892040
Het mailadres van elke leerkracht kunt u terug vinden op onze website.
Zorgteam VBS Rekkem en Directeur Anne
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BRUGFIGUUR MIRIAM OP ONZE SCHOOL

WIE KAN ER BIJ DE BRUGFIGUUR TERECHT?
De gezinnen: de kinderen en hun ouders
Brugfiguren spelen in op de dagelijkse vragen of zorgen van gezinnen. Ouders helpen met de aanvraag van
een studietoelage, een kind inschrijven voor speelpleinwerking, tijd maken om te luisteren, een infomoment
of ontmoeting organiseren, … zijn slechts enkele voorbeelden van wat een brugfiguur allemaal doet voor
gezinnen.
De hulpvragen waarmee een brugfiguur aan de slag gaat, kunnen zeer divers zijn: administratie, financiële
problemen, schulden, medische of psychische problemen, woonproblemen, pedagogische vragen, vragen
naar zinvolle vrijetijdsbesteding, opvang, …
De medewerkers van de Meense scholen
De brugfiguur is op vaste tijdsstippen aanwezig in de basisscholen. De brugfiguur is dus een
aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies voor problemen die zich situeren in
de gezins- of sociale context.
ZITDAGEN OP SCHOOL : Wijkschool ’t Paradijs : 7 januari 2020 – 3 maart 2020 – 28 april
2020
Ons Kasteeltje : 11 februari 2020 – 21 april 2020 – 9 juni 2020
Telkens van 8uur tot 9uur ‘s morgens zonder afspraak.

De welzijnsorganisaties
De brugfiguur staat in nauw contact met de gezinsondersteunende organisaties en kan voor hen ook een
aanspreekpunt betekenen.

MEER INFO
Brugfiguur Menen (Miriam)
Noorderlaan 1/A000
8930 Menen
België
056 527 148
Miriam.elidrissi@menen.be

Datum om te noteren …
Wintersouper 1 februari 2020
Schoolfeest 24 en 25 april 2020
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