

Ellen, onze vroegere opvangbegeleidster, is bevallen van een mooie dochter Kylana.
We wensen Ellen en haar gezin een dikke proficiat en veel plezier op de roze wolk 



De kinderen van het lager en hun leerkrachten zijn enorm blij met de zonnewering.
Samen met de nieuwe digiborden in alle klassen (L1-6) is dit een schitterende
investering geweest! #vernieuwing #digitalisering



Sinds september gaan de kinderen van het lager onderwijs terug zwemmen.
Na het maken van een nieuwe beginsituatie geven de leerkrachten én de
turnmeester zwemles in groepjes, zodat iedereen op niveau verder kan werken aan
de zwemleerlijn. #sportopschool #doelgerichtzwemonderwijs



Alle klassen hebben samen een glunderketting gemaakt en noteren hun eigen
‘glundermomenten’ in het glunderschrift of in het glunderboek (kleuters). De ketting
maak je samen met je kinderen in je klas. Dit is een heel fijn en warm proces, wat je
als leerkracht heel veel info geeft over je kinderen. Wie kiest welke kleuren wol? Wie
kan zijn beurt goed afwachten? Wie wil er graag nog wat extra wol? Welke schatten
brengen ze mee om de ketting af te werken? En dan die verwondering wanneer al die
kralen en schatten een ketting vormen én je ze gaat inzetten.
Eerst om gewenst gedrag te bevestigen en daarna ook voor andere dingen zoals
complimenten.
Glunderen mét je kinderen ...
Je maakt de kinderen deelgenoot, medeverantwoordelijk
en bewust om te gaan met positiviteit.
Door kinderen van jongs af aan positieve woordenschat
te leren, focussen op wat er wél is, op wat er wel goed gaat,
krijgen ze vertrouwen in zichzelf en in de andere.
Wanneer je voldoende zelfvertrouwen hebt, is het niet erg
dat je niet alles kan of dat je een fout maakt.
positievemindset #groepsdynamica #warmesfeer



Tijdens de pedagogische studiedag heeft het
team gewerkt aan het schoolontwikkelingsplan
Sociaal en Emotioneel Leren. Tijdens de
afsluiting hebben we ook een glunderketting
voor het team gemaakt. #dreamteam



Op vrijdag 15 oktober krijgen de leerlingen van het 6e lj een workshop i.s.m. Villa
Basta. Samen gaan ze een professioneel filmpje van Freinet on the MOVE maken.
1)
2)
3)
4)

Voorbereiding: uitleg in de klas over het filmen
Filmen in klassen
Werken met de professionele camera (beeld en geluid)
Editen

In deze video tonen ze de schoolwerking mét verschillende freinetactiviteiten.
#freinetonderwijs #eigeninput #zelfsturing

Binnenkort te zien op onze website: www.freinetonthemove.be


Onze sponsorloop was een succes! De beentjes werden serieus losgegooid 
De leuke prijsuitreiking in de buitenklas bracht alle kinderen samen om hun medaille
te ontvangen en in het glunderschrift/boek te plakken. Topprestaties met
tevreden kinderen en een trots team.
#samensporten#samenglunderen

We danken alle sponsors voor het gulle giften!
De opbrengst was €1113
Hier kunnen we klas-, schoolmateriaal van aankopen en de speelplaatskoffers
aanvullen.


Zowel voor de kleuters, als voor de leerlingen van het lager zijn de ateliers terug
begonnen. De atelierwerking is klasoverschrijdend. Dat betekent dat leerlingen van
verschillende leeftijden samen de ateliers volgen.
#kunst&creaties#drama#beweging#dans#techniek#groenevingers

Het 1e en 2e leerjaar zijn samen op boerderijklassen geweest
(5 en 6 okt) in de Keiheuvel. Ze hebben genoten van de stallen uitmesten,
de dieren verzorgen, een ritje in de kruiwagen, lekker eten, knutselen,
samen overnachten en vele andere leuke activiteiten.
De foto’s kunnen de ouders bekijken op Seesaw 


Saved by the bell ( 5 oktober) goed onderwijs voor iedereen
Leerlingen en leraren zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar
miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Met Saved by the
bell roept Studio Globo alle scholen op om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale
dag van de Leraar, de schoolbel eens extra te laten rinkelen.
Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht
heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs.


#kinderrechten#rechtoponderwijs

Freinet on the MOVE
Take 🎬 2021-2022
Een extra woordje uitleg over onze plannetjestijd 

Plannetjestijd
In de ochtend kunnen de kinderen hun plan uitleggen. Met deze plannen gaan ze aan de
slag tijdens de plannetjestijd. Zo leren ze om hun eigen ideeën uit te werken en
oplossingsgericht te denken. Het eigen initiatief zet hier het leren in gang.
Vanuit het pedagogische hanteren we
de PDCA-cirkel: (ter info)
Afgewerkte plannen (creaties) worden
aan de klasgroep gepresenteerd in de
kring. Creaties worden op Seesaw
geplaatst. (het persoonlijk portfolio)
Zo inspireren ze op hun beurt
andere kinderen of bieden ze
aanleiding om met de hele klas
rond een thema te werken.

De plannen van de kinderen zetten de deur van de wereld open: ze roepen verwondering
op, wekken interesse, motiveren.
We gaan nooit op zoek naar 'fouten' en onvolmaaktheid in creaties. We benaderen elke
creatie positief. Echte flaters kunnen al eerder vermeden worden door goed te coachen
tijdens het proces.
#creatiesmaken #welbevinden #talenten

Tot de volgende...
Carmen

