 Gestart in code geel, overgegaan naar code oranje … Gelukkig zijn de maatregelen voor
onze basisschool nog redelijk en kan de Freinetwerking binnen en buiten de klas
grotendeels verdergezet worden! #outdoorlesgeven#komnaarschoolmeteenplan 
 We missen de ouders en grootouders in onze school… Het samen lezen in het leesatelier, de
samenwerking tijdens de ateliers lager & kleuter, de korte spontane babbels, de hulp bij
activiteiten in de klas/ in de moestuin/ bij uitstappen, enz. Toch blijven we voor een stukje
verbonden door het contact aan de poort, de blogs op onze website, de sociale media
(Facebook), het digitaal/telefonisch oudercontact, onze nieuwe Smartschoolaccount,
Seesaw, jullie sponsoring , ….. #weblijvenvolhouden#weblijvenverbonden
 In oktober hebben we nieuwe brandblusapparaten en noodverlichting geplaatst. Meester
Yves is onze veiligheidscoördinator. Hij zorgt, samen met de Preventie adviseur, voor een
veilige omgeving op school #veiligheidprimeert#meesterYvesrocks
 Sinds september hebben we een nieuwe werkman. Zijn naam is Pascal en hij werkt op
dinsdag en donderdag op onze school.
 We hebben opnieuw geïnvesteerd in ICT-middelen. In maart volgen nog 7 nieuwe PC’s en
toebehoren. #technologie#vernieuwing#modernisering
 Iedere klas werkt met Seesaw, een digitaal platform om portfolio’s van de kinderen te
maken. Hierin verzamelen en bewaren de leerlingen zelf foto’s, filmpjes, vrije teksten,
glundermomenten, complimenten van klasgenoten of leerkrachten, voorstellingen,











onderzoekjes, enz. #positivevibes#mijnportfolio -> Log zeker in om dit te kunnen zien! 🤓
KUNSTKUUR (voor de 1e en 2e graad) , ons kunstproject i.s.m. de academie van Genk,
loopt nog steeds verder. Kunstenares Julie blijft de leerlingen leuke creatieve technieken
aanleren. In mei (12/05) volgt er een pedagogische studiedag voor het team : workshop
Muzische Vorming – creatieve technieken. #GO!creative@Freinetonthemove
Juf Ann organiseerde een sponsorverkoop ‘Speculoos’. Jullie hebben 200 dozen gekocht,
waarvoor onze dank! Hiervoor willen de kinderen een speeltuig aankopen.
#kinderraad#wijsparenvooreenspeeltuig Een dikke ‘dankjewel’ aan alle sponsors…
Binnenkort ontvangen jullie een klaskrant van de klas van uw kind(eren). Dit is een kort
overzicht van de nieuwtjes binnen de klasmuren. Spannend!
#creatievesamensmelting#teamwork#vrijeteksten@freinet
Ik heb een dossier ingediend om zonnewering te plaatsen op de bovenverdieping. Duimen
dat we goedkeuring krijgen! #opwarmingklassenenreflectiezonlichtbeperken
#innovereneninvesteren
OOTM, Ouders on the MOVE, is nog steeds actief achter de schermen  Binnenkort meer
nieuws…. #betrokkenheidouders#samenschoolmaken
Vergeet de extra nieuwjaarsbrieven niet te bestellen! Dit kan via de klasleerkracht.

 Komt hij of komt hij niet op vrijdag 4 december ???
De kleuters en leerlingen van de 1e graad wachten spannend af of de Sint online op
bezoek komt of misschien toch opduikt op onze speelplaats…

In ieder geval, het zal een leuk Sintfeest worden!!!
 Wij doen een inzamelactie van lege inktpatronen. Enkel van inktpatronen van printers voor
thuisgebruik, GEEN toners van laserprinters of kopieermachines. Waarom? De school krijgt
een vergoeding & het is beter voor het milieu. Geef ze mee in een zakje 

Freinet on the MOVE
Take 🎬 2020-2021
Een extra woordje uitleg over onze kinderraad (schoolniveau) en de klasraad (klasniveau) 

Kinderraad (= leerlingenraad)
Deze maandelijkse raad bestaat uit 2 kinderen per klas (vanaf KO3) en de teamverantwoordelijken van de
kinderraad. De teamverantwoordelijken zijn de leerkrachten van het 1e lj en het 3e lj.
Hier kunnen alle ideeën, positieve aandachtspunten, werkpuntjes, werking SOS on the MOVE, enz.
besproken worden die leven bij de kinderen, die de kinderen aanbelangen en die ruimer zijn dan het
klasniveau.
De verantwoordelijke maakt telkens een verslag, dat iedereen kan nalezen op de website. Het verslag
wordt besproken met Carmen en in alle klassen. De kinderraad volgt de besproken agenda zelf op.

Klasraad
Aan deze wekelijkse raad nemen alle kinderen en de leerkracht van de klas deel. Hier kunnen alle zaken
besproken worden die de kinderen in de klas aanbelangen. (complimenten, ideeën, knelpunten, wensen,
klasafspraken, graadsklaswerking, …)
Aandachtspunten die meerdere klassen/ leerlingen aanbelangen (vb zandbakspeelgoed, afspraken
speeltuig, speelgoed voor de speelplaats, voetbalafspraken, muziek tijdens de pauze, schoolactiviteiten, ….
) worden meegenomen naar de kinderraad.
Deze klasraad wordt in elke klas van onze school gehouden, zowel in kleuter- als in lager onderwijs.

#inspraak#betrokkenheid#participatieopschool

Ik wens jullie allemaal alvast fijne, warme feestdagen voor u en uw familie!

Tot de volgende...
Carmen

