 Naar aanleiding van de gratis appelboom-actie van Het
Belang van Limburg, wilden we met onze klas zo veel
mogelijk appelboompjes bemachtigen. Ouders of
grootouders die geen plaats in hun eigen tuin hebben,
konden zo hun boompje voor onze klas reserveren.
Ons plan: een rijtje bomen planten voor ons klasraam om een mooi,
groen uitzicht te hebben.
Dit mooie initiatief werd door het Belang extra beloond met nog
een heel aantal appelbomen, dankjewel hiervoor!
De kleuters werkten super goed samen: met schepjes, kruiwagens,
gietertjes,… werden de bomen geplant en goed verzorgd.
Ondertussen

kregen

ook

de

gezaaide

zonnebloemen

en

pompoenen van het Heempark een plekje buiten in onze
nieuwe klastuin. Want ook deze zaadjes zijn al goed gegroeid.
Ons hele schooldomein is nu een kleine boomgaard en nieuwe
klastuin rijker 🌳🍎🍏🌳

Dankjewel aan het Belang voor deze geweldige actie, aan de
boomkwekerij voor jullie appelbomen, aan het Heempark voor het
zaaipakket én aan de ouders die ons geholpen hebben, An (onze
tuinmama) in het bijzonder.

 Extra-muros : dit zijn meerdaagse uitstappen die we organiseren voor de kinderen. Dit
schooljaar is dat een beetje anders verlopen in vergelijking met andere jaren, omdat we 2
schooljaren moesten uitstellen vanwege C. (niet vanwege Carmen  )
TER INFO
In het schoolreglement (2022-2023) vinden jullie info over de schoolkosten :
1. De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en vooractiviteiten
waaraan de klas deelneemt (vb. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling,
workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd…). Ook de zwembeurten behoren tot deze
categorie.
Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van:
* 50 euro in het kleuteronderwijs;

* 95 euro in het lager onderwijs.
2. De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse
uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderij-, plattelands-, sport-,
sneeuwklassen… Deze zijn noodzakelijk om de eindtermen te bereiken. Voor dit soort activiteiten
mag de school in de kleuterafdelingaan de ouders geen bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de
lagere school nog slechts 480 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Via een overzicht houden wij deze uitgaven per klas/individu zeer goed bij en gaan wij
hier zeker niet over!
 Om iedereen de kans te geven om deel te nemen aan de extra-muros organiseren de
leerlingen ‘verkoopmomenten’ (wafels, soep,…) Op die manier kunnen we de prijs
laag houden.
De 1e graad ging in oktober op boerderijklassen in Balen en de 2e en 3e graad gingen
onlangs op zeekamp in Cadzand. #samenlerensamenspelen #verbondenheid #buitenles #opverkenning
We laten er geen gras over groeien en willen onze leerlingen dubbel laten
genieten van extra-muros (nu alles weer mag!). Volgend schooljaar gaan
we op schoolkamp! 
Zoals voorheen vertrekt de 3e graad op dinsdag (3 nachten) , de 2e graad (2 nachten) sluit
aan op woensdag en de 1e graad maakt de groep compleet op donderdag (1nacht). De
kleuters gaan op vrijdag ook naar het kamp om samen met de leerlingen van het lager het
kamp af te sluiten. #schoolkamp #natuurbeleving #kampvuur #bosspel #buitenactiviteiten
Wil je meehelpen en/of een activiteit op kamp begeleiden/organiseren?
 Geef dit zeker door op de klas-infoavond in september.
Infoavond september 2022
Maandagavond 5 sept:
18u00 KO P/K1 Nath/ Katia - 18u45 LO 1/2
19u00 KO 2/ 3
Donderdagavond 8 sept:
17u30 L3+4 - 18u30 L5/6

 Meer info volgt zeker nog!



Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereiding voor het volgend schooljaar.
Om goed te starten in september stemmen we af met de voltallige ‘vernieuwde
samenstelling’ van het freinetteam 2022-2023.
#werkvergaderingen #teamwork #lerenvanelkaarenmetelkaar
#kwaliteitszorg #freinetpedagogie



De digisprong wordt ook in Freinet on the MOVE in de focus gezet in 2022-2023!

Chromebooks voor alle leerlingen van de 3e graad ter beschikking voor
individueel-, klas- en/of groepswerk 
Ook in de andere klassen worden extra middelen ingezet (iPad, laptop, vaste PC, digitaal
bord, scherm,…). De kleuters leren gebruik maken van deze ICT-middelen en krijgen
stapsgewijs vaardigheden aangereikt die verder uitgroeien in het lager onderwijs. Voor alle
duidelijkheid : we werken geïntegreerd met deze middelen
#digitalisering #ICTbeleid #ICTvaardigheden #mutlimedia

OUDERPARTICIPATIE
Grijp je kans…
 Werkgroep Lees- en leerplein…
Vanaf september zal de bibtruck verdwijnen wegens ouderdom 
 In juni worden alle bibliotheekboeken opgehaald, zoals de voorbije jaren.
Dit wil zeggen dat we een bib op school inrichten en koppelen aan ons leesbeleid
i.s.m. leescoördinatoren (leerkrachten).
Het doel is om het leesplezier en -motivatie te bevorderen, de leesprestaties te
verhogen en doelgericht te werken rond het leesbeleid op schoolniveau.
We wensen de opvangklas in te richten als lees- en leerplein, waar klassen en
kinderen gebruik van kunnen maken.
 Wie wenst mee te helpen met de inrichting, mag een kort mailtje sturen naar mij
(Carmen) of naar Ann.

 Werkgroep MOS & Belevingsdag…
MOS: Volgens onze MOS- begeleider van provincie Limburg kunnen we nog een max
subsidie van €15.000 aanvragen voor onze MOS-werking op school.
In het verleden hebben we reeds vergroenings- en klimaatsubsidies aangevraagd en
gekregen 👍🏼 Hiervoor wil onze werkgroep MOS graag samenwerken met
geïnteresseerde, enthousiaste ouders.
De focus ligt ditmaal op de ontharding en vergroening van de speelplaats met
daarnaast rustplekken voor de kinderen.

De kinderen denken uiteraard ook mee en zijn druk bezig met het bespreken en in beeld
brengen van hun ideeën en dromen.
Een mooie kans om te verbinden en te werken aan de ontspanningsplaats van de
kinderen.
Belevingsdag - Dag van het Kind op 24 maart 2023: Organiseren van onze Dag van het
KIND (n.a.v. De Dag van het geluk)
Thema Natuur : natuur, groene vingers, proeven van de natuur, avontuurlijk spelen…
(i.s.m. Het Heempark, MOS, …)
 Wie wenst mee te helpen, denken,…. , mag een kort mailtje sturen naar mij (Carmen)
of naar Kristie.

 Werkgroep MoveStock…
Organiseren van het schoolfeestevenement waar talenten van kinderen, ouders, …. de
vrije ruimte krijgen.
 Wie wenst mee te helpen, denken,…. , mag een kort mailtje sturen naar mij (Carmen)
of naar Nath.

Proclamatie
De leerlingen van het 6e leerjaar sluiten hun schoolloopbaan op Freinet on the MOVE af met een
overnachting op school. Samen met Lynn overnachten ze op dinsdag 28 juni (na de proclamatie)
in tenten op school en zullen ze mét hun klasgroep mooie herinneringen maken…

Wat betreft de proclamatie van de 3e kleuterklas en het 6e lj hebben we ook nieuws!
Op vrijdag 24 juni vieren we om 18u30 de overgang van kleuter naar lager onderwijs voor de
oudste kleuters. Hun laatste dagen als “kleuter” zijn geteld 
Op dinsdag 28 juni om 18u30 zijn de leerlingen van het 6e leerjaar aan de beurt om hun afscheid
van de basisschool te vieren. Zij nemen de grote stap naar het secundair onderwijs…
Deze plechtigheid willen we niemand ontzeggen, daarom nodigen we ook de ouders uit om dit
samen met hun kind(eren) te vieren op ons speelplein. De uitnodiging voor de ouders volgt via
Smartschool!
#Freinet #fun #zomervakantie #dubbelendikverdiend

Freinet on the MOVE
Take 🎬 2021-2022
Donderdag 30 juni 2022 -Picknick op school!
#ouderparticipatie #ouderinitiatief #samenzijn

Jouw leerkracht en vrienden zien?
Weten hoe je klas er uit ziet? Geïnteresseerd
in het freinetonderwijs?
Of gewoon nieuwsgierig?
Iedereen is welkom!
Het freinetteam nodigt jullie uit voor de

Dinsdag 30 aug 2022
van 16u00 tot 18u30
#minderstressop1september
Freinet on the MOVE
Ijzersteenweg 10
3600 Genk
089/65 60 31

