
 

 

 

 

 
 

 Op 28 oktober hadden we groot bezoek op school.  
We leerden over de dodehoek bij vrachtwagens.  
 

 
Met dank aan 
 
 
 

De leerlingen ervaarden de gevaren van de dodehoek aan de hand van een spel rond een 
vrachtwagen die op de speelplaats geplaatst werd. Zo leerden ze hoe ze zich moeten 
gedragen in de buurt van een groot voertuig. 
Plus het inzichten verwerven over hoe belangrijk het is  
om jezelf zichtbaar te maken in het verkeer. 
De dodehoek les steunt op 3 algemene regels: 

1. Blijf steeds achter de vrachtwagen. 
2. Zorg dat je gezien wordt en blijf aandachtig! 
3. Maak oogcontact met de vrachtwagenbestuurder. 

      #veiliginhetverkeer#ervaringsgerichtleren 

  

 

 

 Het 3e en 4e lj nam deel aan het evenement Forza FunSport op de sportterreinen van 

KRC Genk. #balsporten  

Als beloning voor hun deelname kan elk kind een duo-ticket voor een 

voetbalwedstrijd in KRC Genk winnen. 

#forzaracing #freinetbeweegt #fairplay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/balsporten?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW99rEUo7bMakMzAdPSC_FDFk120ABrGezn0fXHX0YrfABI0mlPHKzStP94DFYJKctGthdLTQTz1SQuW3l_BiMtV_y49jiDGXvGt_84qb279w2kion3Ewlsnk7Z4GD1fAAOInb2xsep8tOTeXMWqmDqlCtizHRjxf2MvZy7jAHhJXlvQCu2zkr7hVivsgP2DmA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/forzaracing?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW99rEUo7bMakMzAdPSC_FDFk120ABrGezn0fXHX0YrfABI0mlPHKzStP94DFYJKctGthdLTQTz1SQuW3l_BiMtV_y49jiDGXvGt_84qb279w2kion3Ewlsnk7Z4GD1fAAOInb2xsep8tOTeXMWqmDqlCtizHRjxf2MvZy7jAHhJXlvQCu2zkr7hVivsgP2DmA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/freinetbeweegt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW99rEUo7bMakMzAdPSC_FDFk120ABrGezn0fXHX0YrfABI0mlPHKzStP94DFYJKctGthdLTQTz1SQuW3l_BiMtV_y49jiDGXvGt_84qb279w2kion3Ewlsnk7Z4GD1fAAOInb2xsep8tOTeXMWqmDqlCtizHRjxf2MvZy7jAHhJXlvQCu2zkr7hVivsgP2DmA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fairplay?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW99rEUo7bMakMzAdPSC_FDFk120ABrGezn0fXHX0YrfABI0mlPHKzStP94DFYJKctGthdLTQTz1SQuW3l_BiMtV_y49jiDGXvGt_84qb279w2kion3Ewlsnk7Z4GD1fAAOInb2xsep8tOTeXMWqmDqlCtizHRjxf2MvZy7jAHhJXlvQCu2zkr7hVivsgP2DmA&__tn__=*NK-R
https://www.freinetonthemove.be/wp-content/uploads/2021/11/20211028_144846.jpg


 De leerlingen van de 2e en 3e graad verkopen ‘wafels’ ten voordele van het 

zeekamp in mei 2022. U kan nog steeds via een Smartschoolbericht of 

via de klasleerkracht bestellen. Zolang de voorraad strekt  

#sponsoring#zeekamp2e/3egraad#activiteitenopkamp 

Alvast bedankt voor de huidige verkoopcijfers!  

 

Freinet on the MOVE in de pers!  

Klik op onderstaande link om onze  

artikels te lezen in HBVL  
 

https://www.hbvl.be/zoeken?keyword=freinet+on+the+move&daterange=all&datestart=&
dateend  
 

 

Boeken en koeken…  

Sint & Piet op bezoek ! 

Enkel en alleen omdat onze kinderen zo flink 

zijn, maakte de Sint een uitzondering en  

kwam hij toch op bezoek. Na vele danspasjes,  

liedjes en gedichtjes, mochten ook de leer- 

krachten dansen  

Met een glimlach en koude wangen terug  

naar de klas, want daar liet de Sint & de Piet  

een leuke verrassing achter. Voor iedereen  

een lees- of speelboek en speculoos… Hmmm 

#6december #verrassing #snoepgoed #geluksmomentje 

Meer foto’s van de kleuters zien jullie op Seesaw!  

 

 

 

Geniet van jullie Sinterklaasweekend   
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Freinet on the MOVE 

Take 🎬 2021-2022 
Een extra woordje uitleg over onze ateliers  

Atelierwerking  
Atelierwerking is de organisatievorm bij uitstek die kinderen en begeleiders de kans biedt om heel wat 

activiteiten en expressievormen ingang te doen vinden op school. Een creatieve brainstorming, het 

inspelen op wat er leeft bij de kinderen, het klas of schoolgebeuren als vertrekbasis nemen, dat alles 
kan inspirerend werken. 

Door zoveel mogelijk leerdomeinen aan bod te laten komen, kan je ervoor zorgen dat er voor elk wat 

wils is. 

Durf experimenteren, compleet nieuwe technieken uitproberen of aanbieden, inspelen op 
talenten van kinderen, leerkrachten en externen. 

Wat zijn de voordelen van atelierwerk? 

 Op sociaal, emotioneel vlak zie je de kinderen evolueren tijdens de verschillende ateliers 

 De manier bij uitstek om klasoverschrijdend te werken 

 Het samen voorbereiden en de tevredenheid bij het terugblikken op een geslaagde 

atelierwerking brengen een nieuwe dynamiek in het teamgebeuren 

 De ideale manier om de ouderparticipatie te verhogen 

 Het coöperatief leren en werken verder uitwerken 

 De draagkracht van de leerkrachten wordt verminderd omdat de groep evenredig verdeeld 

wordt 
 Het zorgt voor een bijzondere dynamiek in het schoolgebeuren 

Welke ateliers? 

Elke leerkracht / ouder legt zich toe op een bepaald atelier. Ze zijn specialist. 

 Dansatelier: expressieve dansen , volksdansen, multiculturele dansen,… 

 Kunstatelier (waar beeldende en manuele opvoeding aan te pas kan komen) 

 Een tuinatelier: moestuin aanleggen, aanbrengen naambordjes op de bomen, aan de slag met 

kruiden,.. 

 Een drama - atelier: gedichten, toneel, .. 

 Een muziekatelier: liederen zingen, experimenteren met verschillende materialen, 

muziekinstrumenten maken.. 

 Een handwerkatelier: naaien, weven ,.. 

 Boeken en vertelatelier 
 Ontdekatelier: hier vindt alles wat met proefjes en WO te maken heeft zijn plaats. 

Ouders  

In het begin van het schooljaar wordt er aan de (groot) ouders gevraagd welk atelier zij willen geven 
of organiseren.  



Daarnaast kunnen ouders ook aangeven wanneer ze een atelier zouden kunnen ondersteunen( als ze 
daar zin in hebben natuurlijk).  

Evaluatie 

Om atelierwerk echt te integreren binnen het onderwijsaanbod is het noodzakelijk regelmatig te 

evalueren. De evaluatie mag niet alleen betrekking hebben op het al dan niet bereiken van 
doelstellingen, maar moet ook rekening houden met de afwisseling van het aanbod, de organisatie... 

Wanneer daar dan ook alle participanten hun inbreng hebben, zal het volgende atelier daar zeker de 

vruchten van plukken…  

 #creatiesmaken #welbevinden #talenten 

 

 Soms hebben we alleen maar een knuffel nodig. Geen woorden, maar gewoon een knuffel 
waar je het gevoel van krijgt dat je er mag zijn. Ik heb het GELUK dat ik iedere dag talloze 

knuffels krijg van klein en groot 😍 #happyme #dankbaar #appreciatie 

 

Tot de volgende... 
Carmen 


