Het zijn vreemde tijden voor iedereen, maar we blijven niet bij de pakken zitten!
#Samensterk #Zorggoedvoorelkaar
Juf Lynn van het 5e lj is in bevallingsverlof. Wij wensen haar alvast veel succes! 🤰
Onze enthousiaste en zeer gemotiveerde juf Tine neemt de klas over.
 In januari wordt een nieuwe boiler geplaatst in het kleutergebouw. Renovatie in een
schoolgebouw is een blijvende prioriteit #renoveren#infrastructuur
 Onze werkman Pascal heeft de muurtjes aan de poort een mooi kleurtje gegeven.
 De klas van Rabia heeft een nieuwe computer gekregen. In maart volgen nog 7 nieuwe
PC’s. De klas van Marjan en de klas van Kirsten krijgen een nieuw E-screen !!!


#technologie#vernieuwing#modernisering

In mijn vorig Wist je datje heb ik jullie verteld over Seesaw, een digitaal platform om
portfolio’s van de kinderen te maken. Hebben jullie al genoten van de foto’s/filmpjes van de
klas? #mijnportfolio
 De oudste kleuters nemen ook dit jaar deel aan de Kinder- en jeugdjury Vlaanderen. Ze
lezen deze 8 juryboeken samen in de klas en houden een boekverkiezing. Het gewonnen
boek van deze grote wedstrijd krijgen de klassen cadeau.


#werkenmetboeken#lezenstimuleren#jureren



Sociale vaardigheden @Freinet on the MOVE Na de klasopstelling, de introductie van de
glunderketting en het zoeken naar hun talenten gaan alle leerlingen deze maand aan de
slag met een positieve mindset in de klas (de leerkuil). Ze leren de leerkuil te gebruiken en
negatieve gedachten om te zetten in helpende gedachten. (= groeimindset)
#positiefzelfbeeld #helpendegedachten #groeien

De Fonkelhut



Zoals jullie hierboven kunnen lezen leggen wij ook dit schooljaar een grote focus op sociale
vaardigheden in onze school. Aanvullend hierop organiseren wij i.s.m. Zenstudio voor de
leerlingen van de 2e graad in februari een themadag rond Rots en Water. Rots en water is een
wetenschappelijk bewezen programma waarbij jongeren aan de hand van sport en spel
zichzelf bewust worden van hun gedrag.
Door een psychofysieke weerbaarheidsdag gaan kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en
groeien in communicatieve vaardigheden. De focus ligt op de spelvorm met nadien
reflectiemomenten.
sterker in je schoenen te staan
leren om te gaan met emoties
grenzen durven aangeven
grenzen verleggen
emoties aanvoelen van anderen
respect
vertrouwen in anderen
rustmomenten creëren
weerbaarheid
klasverbinding


Voor de leerlingen van de 3e graad werden éénwielers aangekocht.
Meester Bart en Georges (5e lj) leren de leerlingen de basisvaardigheden,
zodat ze in kleine groepjes op het grasveld kunnen oefenen.



Wij verzamelen nog steeds lege batterijen & 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 klaskrant 

Klaskranten
Om jullie over het muurtje van de klas te laten gluren, hebben de leerkrachten en de kinderen
mooie klaskranten gemaakt! Deze klaskranten hebben jullie digitaal ontvangen in december.
Een beetje info over onze klaskrant:
De klaskrant heeft verschillende functies. In de eerste plaats is de klaskrant een eindproduct
waaraan alle kinderen van de groep meewerken. In de tweede plaats is het een
communicatiemiddel naar de ouders en naar andere leerlingen binnen de school.
De krant biedt bijvoorbeeld een overzicht van wat in de loop van een periode in de klas gebeurde:
een lezing van vrije teksten, verslagen van plannetjestijd, onderzoekjes, kunstwerkjes, fragmenten
uit het praatrondeboek van de klas en dergelijke.
Bij de vormgeving van de klaskrant staan de nauwgezetheid, zorgzaamheid, vaardigheid en trots
over het werk van de goede ambachtsman of -vrouw model voor het werk van de kinderen. De
druk- en illustratietechnieken blijven daarom een belangrijke plaats innemen bij het maken van
een klaskrant. Ze stimuleren ook meer het coöperatief samenwerken in de klas dan
reproduceermiddelen zoals het kopieerapparaat. Maar vanzelfsprekend neemt ook de informatieen communicatietechnologie in het hedendaagse freinetonderwijs een centrale plaats in. Wat
langere teksten worden op de computer ingetikt en afgedrukt; illustraties kunnen gescand, werkstukken digitaal gefotografeerd en groepsprocessen op video opgenomen worden (met de Ipad).
#creatievesamensmelting#teamwork#vrijeteksten@freinet
Ik nodig jullie uit om een kijkje te nemen op onze website
om de klaskranten van ALLE klassen te lezen!
Klik op onderstaande link voor de website :

www.freinetonthemove.be
Tot de volgende...
Carmen

