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Sinds vorig jaar hebben juf
Kristel en juf Nikita ons
carnavalevenement in een
nieuw kleedje gestoken.
Dat zal ook dit jaar het geval
zijn.
Op vrijdag 9 februari 2018
mogen wij heel wat voormalige prinsen op onze school
verwelkomen.
Ook een ajuinenworp, een
fuif en een Faluintjescarnavalsdans staan die dag op
het programma.
We kijken er alvast naar uit!

krokusvakantie niet.
Sommige ouders, grootouders
zullen zich allicht herinneren
dat we na carnaval –op woensdag dus– opnieuw naar school
gingen.
Zo was het vroeger.

Het woord “carnaval” komt
van “carne vale” wat zoveel
betekent als “vaarwel, vlees!”
of “nog even alle vetpotten
opgebruiken vooraleer de
vasten eraan komt”.
Zo was het vroeger.
Zo bestond ook vroeger de

We kijken uit naar de vroege
bloeiers zoals de krokus, de
hyacint, de narcis, de tulp,…
Langs de Leirekensroute gaan
we samen met de buurman
van onze school op zoek naar
prachtige anemonen.

wo 07/02 Doedag Lyceum Aalst
L6
di 20/02 vergadering Groene Ridders
di 27/02 Doedag Atheneum Aalst
L6
wo 28/02 opendeur in onze peuterklas

De KBOF, de Koninklijke
Belgische Ornithologische
Federatie, zal nestkasten ter
beschikking stellen van onze
school.
Laat de lente maar komen!
Genegen groeten,
Ann Bruyland, directeur

Schoolrijpheid

di 06/02 dikke truiendag
di 06/02 STEM-project TechniGO!
L5 en L6

Sinds de invoering van de krokusvakantie genieten onze
kinderen en leerkrachten van
een aangename verpozing.
We kijken dan stilaan uit naar
een nieuw seizoen, naar de
lente.

Thema van dikke truiendag
wordt dit jaar “Ruil grijs voor
frisgroen”. Onze Groene
Ridders zullen hiermee aan
de slag gaan .
Bovendien zullen zij binnenkort op creatieve wijze onze
bijenkasten verder vorm geven.
Onze school zal ook een
wedstrijd organiseren op
zoek naar een mooie naam
voor ons bijenhotel.

Beste ouders,
De term schoolrijpheid wordt
gebruikt voor de fase waarin
een kleuter rijp is om naar het
eerste leerjaar te gaan.
Schoolrijpheid is meer dan
alleen lezen, tellen en schrijven. Het kind moet zich sociaal-emotioneel goed voelen,
dan pas is er betrokkenheid!
Hieronder nog enkele voorwaarden om de overstap naar
het eerste leerjaar te maken.






Een goede grove en
fijne motoriek (goede
pengreep, knippen …)
Een goed ontwikkeld
lichaamsschema: zichzelf kunnen tekenen,
weten hoe je lichaam
in elkaar zit, weten dat
je twee armen en benen hebt bijvoorbeeld.
Tijdsinzicht: begrippen als “nu, straks,
morgen,…” kunnen
gebruiken.









Auditieve waarneming: geluiden en
klanken kunnen herkennen (rijmen, lettergrepen klappen,...)
Ruimtelijk inzicht:
weten hoe voorwerpen ten opzichte van
elkaar een plaats
hebben. Bijvoorbeeld: de stoel staat
naast de kast. Puzzelen op niveau.
Visuele waarneming: aandacht
hebben voor details,
onthouden van wat
je hebt gezien, verschillen terugvinden,
verschillen zien tussen letters (B-D-P)…
Voorbereidend rekenen: begrippen
kennen en toepassen zoals: “meer,
minder, evenveel,
eerste, laatste, voorlaatste, kleiner, groter…” Kunnen wer-

ken met hoeveelheden, dingen rangschikken.
Wat kan u als ouder doen?
Maak tijd voor uw kind.
Voorbeelden zijn: puzzelen,
samen een gezelschapsspel
spelen, samen koken, rijmspelletjes in het bad of in de
auto, tafel dekken... Stel problemen voor, bijvoorbeeld:
neem 3 vorken en 2 messen.
Laat uw kind zelf zoeken naar
een oplossing. Daag het uit
met vragen. Wilt hij of zij een
koekje? Vraag dan hoe ze
zelf bij dat koekje zouden
kunnen komen. En vergeet
niet…. fouten maken mag!

Juf Sofie, leerkracht derde
kleuterklas

Wist u dat ...

Zotte clowns
Een masker op je snoet, marcheren in een stoet.
Een heks, een poes, een clown:
weet jij waarvan ik hou?
Van zotte, zotte clowns met een te gekke smoel!
Van zotte, zotte clowns met een te gekke smoel!

… het eetfestijn van het oudercomité doorgaat op zondag 18
maart 2018 in zaal De Snip in Moorsel?
… de inschrijvingen van broers en zussen en kinderen van personeel starten op 1 februari 2018?
… de overige inschrijvingen starten op 12 maart 2018?
… onze school een sterk groeiende school is?

We dansen in de rij en iedereen kijkt blij.

Vandaag zet ik mijn masker af,

Een prins en een prinses;

dan weet je wat je ziet,

weet jij wat grappig is?
Die zotte, zotte clowns met een te gekke smoel!
Die zotte, zotte clowns met een te gekke smoel!

Liedje aangeleerd door juf Sofie in onze derde
kleuterklas

dat ik gewoon heel kwetsbaar ben,
met soms een lach, en ook verdriet.

Om vrij te zijn, zet ik mijn masker af, laat ik me zien zoals ik ben.

Vandaag zet ik mijn masker af,
ik heb geen muren meer,
en omdat iedereen heel kwetsbaar is,
leg ik al mijn wapens neer.

Om vrij te zijn, zet ik mijn masker af, zelfs al maakt het me een beetje bang.

Met mijn masker af...
mijn sterkte en mijn zwakte, je krijgt ze allebei,
En met wat kleine moeite,
zie je het goede in mij.

Met mijn masker af...
Voel ik me pas echt vrij,
En wil je zelf dit gevoel ervaren,
Wel doe dan net zoals mij.

Meester Andy, leerkracht zedenleer

