 De maandelijkse schoolkrant vervangen wordt door een 2- maandelijks wist-je-datje vanuit
feedback van de leerlingen, leerkrachten & ouders om het nieuws op schoolniveau mee te
delen.
Jullie de klasactiviteiten nog steeds op de blog kunnen volgen -> www.freinetonthemove.be


 We sinds oktober 2019 een samenwerkingsverband hebben met de kunstacademie, dit
heet Kunstkuur. Maandelijks heeft 1 klas van het lager een creatieve voormiddag met een
kunstenaar, een expert . De leerlingen maken kennis met nieuwe technieken, andere
materialen en verwerkingsmethoden om deze toe te passen in andere lessen en
opdrachten. Jullie kunnen de werken bewonderen in de klassen en/of op de blog.

 Marjan bevallen is van een flinke dochter Rosalie. We wensen de kersverse ouders Marjan
en Niels, en het zusje Klara een dikke proficiat en veel geluk. Klara start in september in
onze peuterklas 
 Ook juf Dorien zwanger is… It’s a girl 
 De leerlingen van de 2e en de 3e graad in april op zeekamp gaan in Cadzand. Met de soepen wafelverkoop, georganiseerd door de leerlingen, hebben ze veel geld ingezameld om
extra leuke activiteiten te plannen tijdens het kamp. Zo blijft de prijs voor het kamp
betaalbaar! Een super initiatief van de leerlingen.
 We met ons MOS-project werken aan de vergroening van ons domein.
Ouders An en Dries de trekkers zijn in dit project en mee zorgen voor nieuwe aanplanting
van bomen & struiken i.s.m. de leerlingen van de 3e graad en helpende ouders. Alvast
bedankt voor jullie hulp, die kunnen we zeer goed gebruiken…
 De leerlingen van het lager blij zijn met de bouwpalen. De beurtrol en de gemaakte
afspraken worden goed opgevolgd door de leerlingen van de kinderraad. Ook het verplicht
dragen van de veiligheidshelmen wordt gerespecteerd.
 De oudste kleuters hevige voetballers zijn sinds ze een eigen voetbalveldje hebben 
Ze hebben zelfs gekleurde hesjes om de ploegen te onderscheiden. Een leerling van het lager
neemt de scheidsrechterrol op zich, zo leren ze van elkaar!

 De kinderen maandelijks op woensdag een FORUM houden in de buitenklas, waarop
iedereen uitgenodigd is om te komen kijken naar de klas die de voorstelling doet.
 Op vrijdag 21 februari wij een Kindercarnavalstoet organiseren in de schoolbuurt. Onze
stoet samen met Genck Alaaf en onze jeugdprinses Noëmie vertrekt om 14u00. En wij
graag toeschouwers en hulp vragen om het feestelijk en veilig te laten verlopen.
De begeleiding van Politie werd aangevraagd.

 De ‘Dag van het Kind’ op vrijdag 20 maart gevierd wordt met als thema Natuur en
beheer.
De kleuters in workshops leuke activiteiten doen rond Natuur en het lager naar het
natuurreservaat De Maten trekt met 2 gidsen van het Heempark en op school werkt aan de
verfraaiing en vergroening van het domein. Helpende handen mogen zich alvast
klaarmaken…
We de gidsen gratis krijgen van het Heempark via Erhan, papa van Aylin.
Geweldig!!! Dank je wel 
We educatief materiaal hebben aangekocht via Natuurpunt!


Op dinsdag 30 juni, de laatste schooldag, organiseren
‘Ouders on the MOVE’ een picknick op ons grasveld
en de buitenklas.

SOS on the MOVE
https://www.freinetonthemove.be/sos-on-the-move-en-halloween-in-de-derde-graad/

De conflictbemiddelaars van de derde graad heten SOS on the MOVE.
Elke speeltijd lopen er 2 leerlingen van onze klas op de speelplaats om mogelijke conflicten op te
lossen. Om herkenbaar te zijn, dragen ze een fluohesje van de school.
Als school kiezen we ervoor om te investeren in het conflictvaardig maken van leerlingen
dat op termijn leidt tot een daling van het aantal conflicten en tot een respectvoller
schoolklimaat.
Aan de hand van rollenspelletjes hebben de leerlingen geleerd dat de bemiddelaars neutraal
moeten zijn, dus geen partij mogen kiezen. Het is belangrijk dat we goed luisteren naar beide
partijen en hun verhalen begrijpen. De bemiddelaars worden opgeleid om samen in staat te zijn
andere medeleerlingen op een gestructureerde wijze te helpen bij het vinden van een oplossing
voor hun ruzie.
Leerlingen met ruzie wenden zich gemakkelijker tot leerlingbemiddelaars dan tot
leerkrachten. Men voelt zich veiliger en bespreekt sommige thema’s liever in het bijzijn van
medeleerlingen.

Wanneer de SOS’ers  het conflict tussen beide partijen niet kunnen oplossen, gaan ze samen
naar de leerkracht. De leerkracht neemt het dan over door in gesprek te gaan met de leerlingen en
eventueel dit ook op te nemen in de klas met een klasgesprek. Indien nodig wordt de
zorgcoördinator Ingrid en/of de directie Carmen hierbij betrokken.
Mogelijke stappen zijn dan:
 Gesprekken -> kind-, groeps-, en/of klasgesprek(ken) & afspraken herhalen
 Opvolging van de afspraken en eventuele sancties
 Terugkoppeling naar het team en de betrokken ouders
 Observaties in de klas en/of op de speelplaats
 Inzetten van extra toezicht/ observatie op de speelplaats

Tot de volgende...
Carmen

