
 

 

 

 

 

 Onze eerste schoolmaand zit er reeds op…    
Gelukkig kunnen we in het basisonderwijs ‘normaal’ naar school gaan. Alle kinderen kunnen 
gelijktijdig naar school en samen spelen op de speelplaats.   
#lesgevenaaneenvolleklas #samenspelen #leerkrachtenmeteenmondmasker 

 Juf Kiri werd gereaffecteerd naar onze school en werkt 1 dag in de muizenklas. 

 Juf Vivi is de co-collega van juf Ann, zij werken beiden parttime in de egeltjesklas. 

 Juf Saar en juf Debby zijn de nieuwe juffen voor Rooms-Katholieke Godsdienst. 

 In de zomervakantie hebben we nieuwe ramen geplaatst in de klassen op het eerste 
verdiep. #renovatie 

 Ook hebben we geïnvesteerd in nieuwe E-screens voor 4 klassen. 
#technologie#vernieuwing#modernisering 

 

 

 

 Tijdens de coronaperiode werden er ook verfraaiingswerken uitgevoerd met onder andere 
de ludieke tekeningen bij de brandblusapparaten. Met dank aan juf Caroline (Zedenleer)! 

 

 

 

 

 

 

 We zijn de helpende ouders,  die onze beplanting op het schooldomein regelmatig 
watergeven, zeer dankbaar! Ook de papa’s die zorgden voor een grondwaterpomp zijn we 
uitermate dankbaar, want nu kunnen we grondwater gebruiken voor de bomen en planten. 

#vergroeningopschool #meerspeel-enleernatuur 🌱 

 

 



 Ook hebben helpende handen onze ‘gesneuvelde’ bank weer ‘bruikbaar’ gemaakt. (door de 
storm was er een boom op gevallen, waardoor de rugleuning stuk was) #dankuwel  

 Helpende handen (voor kleine klusjes op school) betekenen een meerwaarde voor ons! 
#ongeveereeuwigdankbaar 

 We zijn opzoek naar helpende handen om 3 buitenmuren schoon te maken (met een 
hogedrukreiniger – de ingang- en uitgang van de school), een primer laagje te verven en 
een kleurtje te verven…(bij zonnig weer  )  Kandidaten mogen zich melden bij Carmen of 
via het mailadres van de school. 

 De eerste maanden werken we rond sociale vaardigheden en het welbevinden van de 
leerlingen in de klassen. Dit doen we samen met kleuterleerkracht en kindercoach Kristie 
#glunderketting #klasopstelling #talenten  -> Dit kunnen jullie volgen op de klasblogs!  

 Op 21 september hebben we onze jaarlijkse ‘evacuatieoefening’ gedaan met ALLE 
kinderen. Dit verliep volgens de vooropgestelde veiligheidsregels! Meester Yves, onze 
preventie- en veiligheidscoördinator, heeft alles netjes opgevolgd en goedgekeurd. #TROTS 

 KUNSTKUUR (voor de 1e en 2e graad) , ons kunstproject i.s.m. de academie van Genk, is op 
24 september gestart in het 1e en 3e leerjaar. Kunstenares Julie heeft de leerlingen al leuke 
creatieve technieken aangeleerd. De kunstwerken zijn te bewonderen in de klas.  

 Ook de bibtruck (bibliotheek op wielen) komt weer maandelijks naar onze school. De 
werking is een beetje aangepast, maar de leerlingen kunnen hun voorkeurboeken weer 
kiezen en lezen als een echte boekenwurm  

 Voor onze leesateliers hebben we helaas te weinig vrijwilligers… We zoeken een oplossing 
om de kinderen intensieve leesmomenten te geven. De leerlingen van de 3e graad zijn 
hiervoor kandidaat #supernieuws#lezenisleren#samenlezenisleuk 

 In de maand september ben ik (Carmen) bij alle leerkrachten op klasbezoek geweest om het 
klasbeeld en pedagogische focuspunten te observeren. Zowel de leerkrachten, als de 
leerlingen appreciëren dit enorm, want zo kan ik hen in ACTIE zien. 
#fierophetteam#betrokkenleerlingen#freinetonderwijs#kwaliteitszorg 

 Meester Bart (turnleerkracht) organiseerde een Sponsor- veldloop voor ALLE kinderen op 
28 september. De kinderen hebben supergoed gelopen en waren erg gemotiveerd om hun 
sponsors niet teleur te stellen ;-)  Wij zijn fier op de movertjes  … hun prestaties hebben 

€967 opgebracht. Hiervoor gaan we materiaal en speelkoffers aankopen voor op de 

speelplaats – foto volgt.  Joehoe !!! Een dikke ‘dankjewel’ aan alle sponsors…  
 Opvang@Freinet -> Afgelopen woensdag 30 september hebben we binnen het thema 

beweging een workshop steltlopen gehad in samenwerking met Stelthelden en Stad Genk. 

De kinderen die in de opvang waren vonden het ‘te gek’   
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Op maandag 5 oktober hebben we een pedagogische studiedag voor het hele team.  

#vrijeteksten#expressietechnieken#klaskrant#vrijewerktijd-plannetjestijd 

De kinderen hebben een schoolvrije dag   

Ook vieren we die dag ‘De dag van de leerkracht’ en verwen  

ik graag mijn team met een heerlijke lunch en een cadeautje! 

#bedanktvoorjulliedagelijksepassie 

 

Tot de volgende... 

Carmen 


