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De stevige basis voor de toekomst

Het schooljaar goed gestart
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Belangrijke weetjes
Kalender

Gezondheid op school
Hoop is het zaad waaruit elk kind van morgen groeit. Onze
school geeft je er handen vol van. Het zaad ontkiemt en
groeit via vriendschap, verdraagzaamheid, respect, rechtvaardigheid, verbondenheid en verbeelding … Dat zijn wegen
waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange vorming van onze leerlingen en
onszelf, in dialoog met anderen.
Elke maand vieren we met alle kinderen samen. In september
zetten de Rikki– en de kikkerklas ‘elkaar vertrouwen’ in de kijker. In oktober maakte het 1ste leerjaar ons duidelijk dat iedereen een kans krijgt om te ’herbeginnen’.

Zin in Leren, Zin in leven (ZILL)
Alle leerkrachten worden verder ondergedompeld in het nieuwe ZILL-leerplan. Zill staat voor
‘Zin in Leren, Zin in leven’. Na een goede voorbereiding hanteren alle leerkrachten het nieuwe leerplan in de
klas. Dit schooljaar leggen we onze focus op de ‘ontwikkeling
van wiskundig denken’.

Elke dag eten we fruit/
groenten op school.

(of variant blokjes kaas, nootjes, natuur rijst– of maïskoek)

Elke dag stimuleren wij de kinderen om voldoende water te
drinken.
Bij uitstappen brengen we enkel
water mee bij onze picknick.
Elke dag drinken de leerlingen
gratis soep.
We brengen het liefst alles mee
in een herbruikbaar doosje en
het water in een herbruikbare
drinkfles.
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.

In het ontwikkelveld wiskundig denken leggen we de nadruk op
het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals schatten, hoofdrekenen, het gebruiken van referentiematen en het interpreteren van diagrammen. Die basisvaardigheden helpen om wiskundige problemen op te lossen. Het inzichtelijk verwerven ervan vraagt om een aanpak die het denken van kinderen uitdaagt met gevarieerde en actieve wiskundige opdrachten.
Daartoe grijpen we, zoveel als mogelijk, de kansen die zich
vanuit de werkelijkheid aandienen.
Om wiskundig denken te stimuleren, bieden we de leerlingen
een rijke en veilige denkactiverende omgeving. Die is open en
nodigt hen uit om samen te redeneren en met elkaar in discussie te gaan. ‘Hoe?’ en ‘Wat ?’ zijn daarbij belangrijke vragen.
We nodigen leerlingen uit tot reflectie en steeds opnieuw verder denken.

We zijn op zoek
naar autozitjes
voor de vlinderklas.
Je kunt die aan de
juf(fen) bezorgen.
DANK!!
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2de leerjaar OK : IN DEZE KLAS……..
- Leren we van elkaar.

De leerkracht
van jouw zoon
of dochter het
1ste aanspreekpunt
is ?

- Luisteren we naar elkaar.
- Werken we soms in groepjes.
- Maken we wel eens foutjes.
- Praten we samen met elkaar. (soms té veel!)
- Proberen we iedereen te begrijpen.
- Zeggen we “sorry”.
- Beginnen we vaak opnieuw.

Je vindt alle contactadressen
op de website van de school bij
‘info’.
Heb je vragen rond zorg op
school ? Katrien Lievens
zoco@vbsrekkem.be
Heb je vragen rond administratie/facturatie/opvang ?
secretariaat@vbsrekkem.be

Dag van de leerkracht ! Twee moedige mama’s namen voor een uurtje de klas van het derde leerjaar
over. Dankjewel Sharon en Delphine ! Jullie deden dat super !

Dag van de leerkracht
Elke dag staat elke leerkracht klaar om elk kind te coachen, te begeleiden, te motiveren, mee te nemen in ons pedagogisch verhaal met de nodige zorg en uitdaging . Dat verdient een pluim ! De directeur nam de tijd om alle leerkrachten hartig te onthalen met een uitgebreid ontbijt. De directeur kon enkele enthousiaste ouders/grootouders op de kop tikken die héél graag de klas van zoon/dochter
een uurtje overnamen. Onze ouders deden dit SUPER!! De kinderen vonden het spannend!
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Tijdens de komende donkere
maanden doen we extra controle op het dragen van een fluohesje.
Het is zeer belangrijk dat alle
leerlingen goed zichtbaar zijn in
het verkeer !!
Wie met de fiets komt, draagt
een helm EN fluohesje.

De kinderen hadden
op de strapdag hun
fiets of step mee en
beleefden plezier
voor de school.

Fietsers jonger dan 10 jaar ,
moeten begeleid worden door
een volwassene.
Coöperatief werken met
1ste en 2de leerjaar samen.

De leerlingenraad
Er waren heel wat kandidaten voor de leerlingenraad. De geëngageerde leerlingen kregen 1 week de
tijd om campagne te voeren op school. Hieronder enkele affiches van Ons Kasteeltje & ’t Paradijs. Afgelopen dinsdag (22/10/19) vonden de verkiezingen plaats op beide vestigingen.
Ons Kasteeltje:

Campagne:

Verkiezingen :
De leden van de leerlingenraad:
4de leerjaar:
Luka Seynhaeve & Ylann Backeljau
5de leerjaar:
Marie Quartier & Helewout Jasper
6de leerjaar:
Yana Soenen & Yana Boudry

Proficiat!!
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Zesde leerjaar
Verveling is een zeldzaam gegeven in het zesde leerjaar van Ons Kasteeltje Rekkem. Groepswerk,
zelfcorrectie, duo-werk, talentwerk, sporten, verrijking, klasdoorbrekend werken, buiten les krijgen, coöperatief werken en vooral doelgericht werken zijn vaak voorkomende werkvormen die de leerlingen
kunnen ervaren. Met vijftien nieuwsgierige leerlingen met een jonge enthousiaste meester wordt er een
warme klassfeer ervaren.
Zelfstandig
De schoolfocus ligt dit jaar bij de ontwikkeling wiskundig denken. Dat ik als leerkracht heel
wat zelfstandigheid wil bijleren aan de leerlingen zorgt voor een ideale match. De rekenlessen zijn heel gevarieerd. Er zijn lessen waar de leerlingen in niveaugroepen werken en elkaar mogen helpen. Vervolgens zijn er lessen waar enkele leerlingen de uitleg geven aan de
leerlingen die het nodig hebben. Elke donderdagvoormiddag krijgen ze een korte instructie
over twee rekenlessen en één taalles. Ze plannen zelf hun voormiddag, dit wil zeggen dat ze zelf plannen wanneer ze wat doen, verbeteren of wanneer ze uitleg komen vragen. Het verbeteren gebeurt ook
zelfstandig. Hoewel de leerlingen hiervoor opgevolgd worden, helpt dit bij zelfstandigheid en zelfkennis.
Naast de rekenlessen is er ook de klasagenda die bijdraagt tot zelfstandigheid.
De toetsen en huiswerken worden maandag meegedeeld. De kinderen plannen
hun week zelf in en dienen alles vrijdag in.
Buiten is het beter
Een ganse dag tussen 4 muren zitten vind ik als leerkracht niet leuk.
Ik geef dit mee met de kinderen en zorg ervoor dat we af en toe onze klas eens verlaten om buiten zinvolle activiteiten te doen. Dit gaat
van meten en onderzoeken tot gewoon hun leesboek in het zonnetje lezen. Vaak gaat er
met het buitenleren beweging gepaard. Op die manier is het gemakkelijker om de leerlingen
een ganse dag te motiveren.
Heel wat groepswerken worden dan ook buiten uitgevoerd. De leerlingen leren wanneer ze
serieus moeten werken, op die manier kan dit evengoed in de frisse lucht. Ik merk dat er veel meer gebruik wordt gemaakt van de ruimte. De kinderen durven zich meer uiten en storen verschillende groepjes niet. Waar een beetje frisse lucht en beweging al niet goed voor is!
Samen is het zinvol
Tot slot is het samenwerken
heel belangrijk. Heel wat zaken komen op die manier
vanuit het kind, en niet uit een
handboek. Dit is interessant
voor beide partijen. De leerlingen kiezen
bijvoorbeeld een onderwerp uit een thema waar ze iets over willen leren. Ze krijgen bouwstenen aangereikt om op die
manier begeleid de nodige informatie te verzamelen.
Die informatie delen ze zelf met hun medeleerlingen.
Dit is een leuke manier en zorgt ervoor dat iedereen
aandachtig en betrokken is. Ze leren elkaars talenten
benutten en durven meer spreken voor een groep.
Verder durven ze fouten maken en leren omgaan met
opbouwende kritiek. Het leukste is dat de leerlingen zich kritisch leren opstellen ten opzichte
van zichzelf en anderen op een respectvolle
manier. Er zijn nog meer zaken die we in de
klas bereiken maar het komt vaak op hetzelfde
neer. Wat er aan bod komt moet zinvol zijn, en
de leerlingen moeten er zin in hebben. Lukt
dit, dan ben ik een tevreden meester.

Rikki- & Kikkerklas
Hoera, feest in de klas! Kikker en Rikki waren jarig en dat moest natuurlijk gevierd worden. We smulden van onze zelfgemaakte pannenkoeken.

Op donderdag 3 oktober vertrokken we met de bus naar het Kluisbos. We gingen op zoek naar
herfstmaterialen en genoten er van de prachtige natuur.
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Vijfde leerjaar
Op donderdag 17 oktober waren we te gast in het RVT Manoir Fleuri. We waren er uitgenodigd met het vijfde leerjaar om samen te werken rond het project : ‘Visite/ de tekenklas op verplaatsing’. We gingen er met de fiets naar toe
en de zon was van de partij. De samenwerking tussen de bewoners en de kinderen was fantastisch om te zien. We maakten herfstknutsels om hun woonruimte te versieren, spookjes om uit te hangen in de kamers. Sommigen speelden memory of pictionary. Het was heel mooi om te zien hoe iedereen met elkaar omging.
De rust van
de bewoners
straalde uit
op de kin-

Op bosdag ging het vierde

leerjaar op stap met gids
Erik en de handpop Boris. We
onderzochten wat het bos ons
allemaal te bieden heeft en
leerden veel bij over de bomen en de vruchten. Af en
toe was er ook een actieve
doe-opdracht. Het was super
leuk!
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Met de vlinderklas op stap in onze groene omgeving.

In de groene omgeving van de school is het heel leuk wandelen. Voor het thema herfst konden we
dan ook volop blaadjes rapen en paddenstoelen bewonderen. Uitgerust met paraplu en laarzen trokken we er ook op uit in de regen. Voor één keer mochten de kinderen ‘echt’ in de plassen springen.

Een nieuw werkjaar voor het oudercomité
De pannenkoekenslag is gestart.
De opbrengst gaat integraal naar pedagogisch-didactisch materiaal voor de kinderen. Het materiaal
komt ten goede aan de totale ontwikkeling van het kind. Dank voor jullie steun !!
Hartelijk dank aan het oudercomité voor jullie inzet !
We zijn steeds op zoek naar handige ouders die iets kunnen betekenen op onze klusdagen. Ben jij
zo iemand ?
Neem contact op met onze voorzitter Goedele Vanholme goedele.vanholme@telenet.be
of noteer dit in de agenda of heen-en weerschrift van jouw kind.

Wij doen mee !!
Meer info volgt via onze website en FB-pagina .
WOENSDAGVOORMIDDAG 18 DECEMBER 2019
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Kalender

Zin om een stukje uit een boek voor te lezen in de klas ?
Je bent welkom tijdens de voorleesweek van 18 november tot
en met 22 november 2019.
Jouw zoon/dochter/kleinkind kijkt er alvast naar uit.
Geef een seintje aan de juf of de meester. Tot binnenkort.

