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DECEMBER 2016
vr 2/12 Grootouderfeest kleuters

ma 19/12 Vergadering Groene
Ridders
ma 19/12 “Sien bijt in de dag”
CC De Werf K3
do 22/12 chocomelkverkoop
KSR
vr 23/12 Rapport
vr 23/12 Kerstmarkt

echte opnamestudio.
Deze tentoonstelling loopt
nog tot en met 11 december.
De opbrengst gaat integraal
naar Music for Life.

Blij en fier omdat we blijven
Warme groeten,
dromen van een betere wereld,
blij en fier omwille van zoveel
Ann Bruyland, directeur GO!
creatief talent.
basisschool Faluintjes
Van ideale persoon tot ideale
wereld …. onze school heeft
hierbij werkelijk aan alles gedacht.
Beeld, muziek, beweging, media … vrijwel alle domeinen
binnen muzische vorming kwamen hierbij aan bod.
Onze leerlingen van het vijfde
en zesde leerjaar zongen hun
eigen UTOPIA-lied in in een

WISKUNDE

ma 5/12 Vergadering KSR
do 8/12 Bezoek aan T.T. Utopia
L5-L6

slagen van dit project.
En ja, wat voelde ik mij ongelooflijk blij en fier toen ik samen
met alle genodigden tijdens de
vernissage de kunstwerken
van onze Faluintjeskinderen
mocht aanschouwen.

Vorige week vrijdag werd op
feestelijke wijze de tentoonstelling UTOPIA geopend in
CC De Werf … niet zomaar
een tentoonstelling maar een
schooloverschrijdend project
waaraan ook onze school
deelneemt.
Van jongste kleuters tot en
met het zesde leerjaar werd
de voorbije weken binnen
het leergebied muzische
vorming volop ingezet op dit
project.
500 jaar geleden schreef
Thomas Moore het gelijknamige boek.
Onze kinderen gingen dan
ook ijverig op zoek naar hoe
hun utopia er voor hen zou
uitzien.
Onze leerkrachten droegen
hun steentje bij tot het wel-

Beste ouders,
1 september 2016 was voor
27 leerlingen uit BS Faluintjes
een hele speciale dag. Die
dag was de kleuterschool voor
hen een afgesloten hoofdstuk
en opende zich een hele nieuwe wereld. De wereld waarin
er wordt gelezen, geschreven
en gerekend. Dit is helemaal
niet vanzelfsprekend en het
vraagt ook een goede voorbereiding van de leerkracht. Gelukkig kan de leerkracht hiervoor een beroep doen op
handleidingen. Voor wiskunde
zijn we in het eerste leerjaar
dit jaar gestart met een volledig nieuwe wiskundemethode
namelijk zWISo!
Rekenen is één van de basisvoorwaarden om te kunnen
functioneren in de maatschappij. Het is belangrijk dat uw
kind leert functioneel en

effectief te rekenen en dit
biedt zWISo aan. Bij deze
methode staat ‘handelen =
doen’ en ‘ervaren’ centraal.
De kinderen moeten zelf
creatieve oplossingen bedenken voor allerlei rekenproblemen die in het dagelijkse leven voorkomen. De
rekenpop ‘Wisse’ helpt hen
daarbij. Hij kampt met problemen die de leerlingen
voor hem moeten oplossen.
Wisse wil ook de dingen
leren die de leerlingen moeten kunnen. Wisse maakt
hierbij ook fouten. Dit helpt
de faalangstige kinderen en
verzacht de overgang ook
van K3 naar L1. Zo toont
men ook aan de leerlingen
aan dat fouten maken mag!
zWISo is dus een rekenmethode voor leerjaar 1 tot en
met leerjaar 6. Er wordt

over heel de lijn consequent
gekozen voor dezelfde rekenmodellen (bv. de getallenlijn)
en procedures, die stapsgewijs worden aangeboden: van
realistisch naar abstract. Deze modellen zijn origineel en
gemakkelijk te begrijpen door
de kinderen. Het wordt bovendien ondersteund door
kleurrijke materialen. Dit
maakt het voor de kinderen
nog aantrekkelijker.
Ik ben er zeker van dat zowel
voor de kinderen als voor mij
werken met zWISo een positieve ervaring is. Ik merk dat
de betrokkenheid bij de leerlingen groot is. Wisse en
Roefie Rups komen tijdens
de lessen echt tot leven!
Juf Evy, leerkracht eerste
leerjaar

Wist u dat ...

DE DRIE VLIEGEN
Er zaten eens drie vliegen
Om het hardst te liegen,
Buiten op een balkon,
Luierend in de zomerzon.
De eerste zei: ‘Met deze poot
Sloeg ik vijf olifanten dood.’

… wij op vrijdag 23 december 2016 de kerstman verwachten op
onze school?
… ons oudercomité op vrijdag 23 december 2016 vanaf 15:20 op
de kleuterspeelplaats een wintermarkt organiseert?
… wij u nu alvast een sfeervolle eindejaarsperiode toewensen?

De tweede zei: ‘Ik vlieg zo vlug,
In ’n uurtje naar Afrika en terug.’

Bij ons op school
De derde zei: ‘Ik vlieg zo hoog,
Nog hoger dan de regenboog.’
Toen werd ’t wat kil en ’t waaide wat
De vliegen riepen: ‘Voel je dat!’
En vlogen gauw het huis weer binnen
Om daar nóg meer leugens te verzinnen.

Bij ons op school hebben de klassen reuzegrote ramen.
Zo kan het licht naar binnen tot in het verste hoekje.
En hebben ze nu heel korte of eerder lange achternamen
de zon zegt dag aan alle kindjes samen.
In het weekend zijn ze dicht, de gordijnen van de klas.
Dan ontvouwt zich daarbinnen een lange stille winternacht.
De grote wereldkaart met zeeën en met meren

Hans Andreus

wacht er geduldig op maandag om zich weer te laten leren.
Het is dan stil en donker in ons klaslokaal
als wij er niet zijn om samen te spelen en te leren.
De schriften en de kleurpotloden liggen er zonder ons heel rustig bij
lusteloos en zonder leven.
Zo kan het gelukkig maar twee dagen zijn op zeven
zodat genoeg tijd overblijft voor alle jongens, alle meisjes
om gretig met elkaar op zoek te gaan
naar al wat rijmen kan op samen leren samenleven.
Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

