VBS REKKEM

Onze 5 visiepijlers

ONS KASTEELTJE

Nieuwsbrief herfst

Beste ouders,
De vakantie staat voor de deur. We laten de spanning even los. De
hete adem van corona voelen we in onze nek. Onze school, ons team
en ikzelf zijn dagelijks bezig om alles zo veilig mogelijk te laten
verlopen. Jammer genoeg werd er toch 1 leerling getroffen door
COVID19. Gelukkig was het kind een laag risico contact. De
schoolwerking, mits het blijven volgen van de veiligheidsmaatregelen,
konden we verder zetten.
Het woord ‘quarantaine’ is een dagelijks begrip geworden via de
schooltelefoon, schoolbrieven, mailing, media enz…
Na de herfstvakantie schakelen we naar code oranje. De bezorgdheid
in de scholen is er maar wij zijn er helemaal klaar voor !! We zijn ervan
overtuigd dat we onze kleuters en leerlingen, op een veilige manier,
bieden waar zij recht op hebben. Ook wij mochten reeds enkele
collega’s missen die in quarantaine moeten. Laten we nog even
volhouden zodat we weldra terug het schoolleven van weleer kunnen
en mogen opnemen. Ik kijk er naar uit!!
Directeur Anne

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de kijker !
Onze school leert uw kind hoe het voor zichzelf kan zorgen en hoe hij/zij problemen kan oplossen.
We stimuleren kinderen om hun eigen keuzes te maken, om hun mogelijkheden te ontdekken, om hun
leven zelf in handen te nemen. De kinderen leren zichzelf bijsturen wanneer iets fout gaat.
In tijden van corona is het ook belangrijk om te leren leren vanop afstand. Vanaf het 3de leerjaar krijgen
de kinderen een eigen Google-account. Google Classroom is een lerend platform waar kinderen hun
individuele taken afwerken, posten en feedback op krijgen.
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Zesde leerjaar

OKTOBER? DURBUY!
Eindelijk was het zo ver! Met het vijfde leerjaar en de derde graad van het Paradijs trokken we erop uit. We
namen samen de trein en deelden alle activiteiten. Het werd een zeer leuke week door de interessante
dagen en leuke momenten samen. We werden echt vrienden van elkaar en maakten veel plezier. Wandelen,
kajakken, vogelshow, geschiedenis, klimmen, samenwerken en zingen waren onze belangrijkste
leermomenten. Het was een onvergetelijke week met alleen maar mooie herinneringen.

Derde leerjaar
MEESTER OP DE FIETS
Fietsvaardigheid bevorderen! De leerlingen van het derde leerjaar zetten hun beste wieltje voor.
Een steile helling, slalom tussen de kegels, een wip, ... Ze deden het allemaal!
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Eerste leerjaar
I N HET EERSTE LEERJAAR IS HET TOF!

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

We rekenen ernstig in klas.

Naar het bos.
Met bolsters van een tamme
kastanje maken we een groot hart.

We naaien en
knutselen in klas.

We gaan elke maand naar de
bibliotheek.

We werken samen rond het
bos en de herfst.

Groetjes van ons allemaal!
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Vlinderklas
DE HERFST IS IN HET LAND!
We gingen niet alleen op bosdag, maar ook in en rond de klas zochten we de
natuur op. Wat een plezier!

Eerste communie

Op zaterdag 26 september mochten de kinderen die nu in het tweede leerjaar zijn hun eerste communie
vieren. Jezus roept ons op om hem te volgen. Ze maakten hiervoor een prachtige vissersboot.

Proficiat aan Colin, Mattis, Flynn, Lina, Cesar, Kyllian, Noa, Zoey, Quinn en Philippa.
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Vierde leerjaar
NAAR DE GAVERS
Het vierde leerjaar leerde van de
gids hoe de Gavers ontstaan
zijn. Célia en Laure mochten
tonen hoe de vruchten van een
eik en van een esdoorn zich
verspreiden. We mochten ook
raden hoe hoog de beuk was.
Daarna hebben we hem ook
echt gemeten met een vreemd
toestelletje met een loodlijn en
een meetlint.

In de namiddag hebben we
geravot in het natuurdomein en
Esteban was niet van plan om
naar huis te gaan zonder dat hij,
zoals elk jaar, een kikker
gevangen had. Daarna heeft hij
hem mooi terug vrij gelaten.

Rikki- & Kikkerklas

Tijdens ons thema “eekhoorntjes in het bos”
gingen we op zoek naar takjes om mee te spelen
in klas. We werkten met voorbeeldkaarten om na
te maken.

Om ons thema “We bouwen met vormen” smakelijk af
te sluiten mochten de kleuters elk hun eigen eetbare
muur bouwen… en opeten natuurlijk! Ze sneden
bakstenen uit peperkoek en als cement gebruikten we
boter gemengd met suiker! Mmm… lekker!
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Tweede leerjaar
Op donderdag 8 oktober 2020 gingen we op bosdag naar De Gavers. Hieronder vinden jullie enkele
zelfgeschreven leuke tekstjes en foto’s van de leerlingen.

Samenvatting van de bosdag:

Juf Hilde en juf Annelies
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Vijfde leerjaar
NIEUWSFLASH UIT HET VIJFDE…
RECLAME !!!
In het begin van het schooljaar werkten we samen aan een grote reclamecampagne voor
onze fietswash. We werkten samen en maakten affiches om overal uit te hangen. We
moesten erop letten dat alle informatie duidelijk was en dat de poster kleurig was.
Net als bij een echte reclameposter. Het was leuk om samen te werken.

DE FIETSWASH !

DANK JE WEL !!!

Onder strenge controle werden de fietsen gepoetst.
We mochten op veel sponsors rekenen en we
keken al uit naar de extra activiteiten die we
hierdoor in Durbuy zouden mogen beleven.

Durbuy was voor ons onvergetelijk ! Met de
extra’s hebben we kunnen wildcraften, de grot
van Hotton bezocht en een roofvogelshow mogen
meemaken. En dit dankzij de sponsors en de
bijkomende steun van het oudercomité.

EXTRA NIEUWSFLASH
op Ons Kasteeltje weet men hoe laat het is !!!
We vernemen zonet dat het project ‘TIJD’ een echt succes is doorheen de hele school !
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Te noteren in agenda
31 oktober: start Herfstvakantie

2 december: zwemmen 3e KL

9 november en 10 november : geen school !! Geen opvang.

4 december: zwemmen OK1

11 november: Wapenstilstand/geen school

7 – 11 december: week van de lengte/metend rekenen

17 november: oudercomité

11 december: bezoek VTI Menen L6

18 november: zwemmen 3e KL

18 december: zwemmen OK2

20 november: zwemmen OK1

20 december: ’t Wintert Rekkem

23 november: geen studie/huiswerkklas

21 december: start Kerstvakantie

23 – 27 november: voorleesweek

-

De herfstvakantie wordt 2 dagen verlengd. Vanuit de overheid wil men op die manier het
coronavirus afremmen. Mits het volgen van de strikte veiligheidsmaatregelen door u,
kunnen kinderen naar school blijven komen.

-

Er is geen kerstrapport in december 2020. Het trimestrieel rapport lager komt in januari
2021. Er wordt een oudercontact georganiseerd op dinsdag 26 januari 2021. Het 1ste
trimester biedt zo meer kansen, tijd en ruimte om te leren, leerstofonderdelen af te werken
en in te oefenen. Het geeft een beter zicht op de evolutie van het leerproces van elk kind.

-

De algemene schoolcommunicatie verloopt via digitale mailing. Enkel op vraag van u, geven
we de communicatie mee op papier. De communicatie over klaswerking verloopt via digitale
mailing door de klastitularis.

-

Prettige herfstvakantie!
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