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JANUARI 2017
ma 09/01 instapdatum nieuwe
peuters

Hopelijk heeft u kunnen genieten van een sfeervolle
eindejaarsperiode en is 2017
alvast op voorspoedige wijze
voor u van start gegaan.
Namens het voltallige Faluintjesteam wens ik u en al wie
u dierbaar is een vredevol en
fantastisch 2017 toe.
Toen ik in september 2010
directeur werd van deze
school telde onze school 111
leerlingen. Vandaag mogen
wij onderwijs bieden aan 162
kinderen.
Zowel uit tevredenheidsonderzoek bij leerlingen, leerkrachten en ouders als uit
ons doorlichtingsverslag van
de Vlaamse Onderwijsinspectie blijkt dat de meesten
onder jullie best wel tevreden
zijn over de werking van

Binnen het schoolteam wordt
ook in 2017 verder ingezet op
sociale vaardigheden.
Welk gedrag willen we zien bij
onszelf, bij elkaar?
Hoe gaan we dit realiseren en
bijsturen?

WILLEN=KUNNEN=DOEN.
Op zondag 25 juni 2017 organiseren wij in samenwerking met ons oudercomité
ons tweejaarlijks schoolfeest.
Thema dit jaar wordt
DROOM JE DROOM!
Hiermee verwijzen wij naar
de talrijke wensen die onze
leerlingen op 1 september
2016 kenbaar gemaakt hebben.
Wij zouden het dan ook bijzonder fijn vinden, indien u
nu alvast deze datum zou
willen noteren in uw agenda.
We kijken er alvast naar uit!
Warme groeten,
Ann Bruyland, directeur GO!
basisschool Faluintjes

Integratie K3-L1

ma 09/01 vergadering KSR
do 19/01 vergadering oudercomité

onze school.
Deze mooie resultaten hebben
we te danken aan de dagdagelijkse inzet van alle betrokkenen.
Ook in 2017 willen we deze
droom verder uitbouwen.
Door ons pedagogisch project
elke dag opnieuw verder gestalte te geven komen we elke
dag ook een stapje dichter bij
die grote droom van het GO!
Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap SAMEN
LEREN SAMENLEVEN.

Beste ouders,

vr 20/01 massaspelen KSR
ma 23/01 vergadering Groene
Ridders
di 24/01 infoavond peuterklas
di 24/01 infoavond K3-L1
di 31/01 schaatsen L5-L6

In onze school organiseren wij
voor de derde kleuterklas
maandelijks een integratiemoment in het eerste leerjaar. Dit
om de overstap in september
minder groot te maken.
Tijdens dit integratiemoment
organiseert de leerkracht van
het eerste leerjaar een activiteit binnen de verschillende
leergebieden (Wiskunde, Nederlands, Muzische Vorming,
Mens en maatschappij, Wetenschappen en Techniek).
De ouders worden hiervan op
de hoogte gebracht via een
brief. De leerlingen van het
eerste leerjaar komen op dat
moment mee met de leerkracht van de derde kleuterklas en krijgen ook een activiteit aangeboden bv: Pistache.

Bovendien gaat de derde
kleuterklas ook elke middagspeeltijd spelen op de
grote speelplaats. Zo leren
zij niet alleen de nieuwe
speelplaats kennen maar
maken ze ook kennis met
de leerkrachten uit de lagere school.
In de derde kleuterklas
wordt er aandacht besteed
aan het leven en leren in
het eerste leerjaar. Door de
specifieke verrijking in de
hoeken kunnen de kleuters
op een speelse wijze kennismaken met een aantal
vaardigheden en inzichten
die in het eerste leerjaar
aan bod zullen komen. Er
wordt ook veel aandacht
besteed aan werkhouding
en taakspanning.

De kleuters leren plannen en
omgaan met tijd. Deze tijd
wordt gevisualiseerd door
middel van de Time Timer.
Deze geeft aan hoelang ze
moeten bezig zijn aan een
werkje vooraleer er gewisseld
mag/kan worden.
Jaarlijks organiseren wij een
infoavond in L1, waarop alle
ouders van de kinderen uit de
derde kleuterklas uitgenodigd
worden. Dit jaar gaat dit door
op dinsdag 24 januari 2017
om 19:00.

Juf Sofie, leerkracht derde
kleuterklas

Wist u dat ...

Het hele jaar door.
Mogen jullie in 2017 genieten van
de feeststemming van januari
de zotheid van februari
het nieuwe leven van maart
de lente sfeer van april
de blijheid van mei
de warmte van juni
de vakantie genoegens van juli
de rust van augustus
de nazomer van september
de kleurenpracht van oktober
de stilte van november
de gezelligheid van december
Kortom, ik wens u een jaar dat
als het voorbij is
een zalig jaar
voor u en mij is.

… wij u allen een voorspoedig en fantastisch 2017 toewensen?
… juf Laura de nieuwe leerkracht is van het eerste en het zesde
leerjaar?
… ons oudercomité nog naarstig op zoek is naar nieuwe leden?
… het eetfestijn van ons oudercomité doorgaat op zondag 19
maart 2017 in zaal De Snip in Moorsel?

Recept 2017
Doe een blokje vrede
Een snuifje respect
Een scheutje positief denken
In een grote kom vol liefde
Roer het al luisterend
Tot een inspirerende brij
Het zit niet in meer macht,
Geld en groots gedrag
Ga delen in stilte
Met liefde en respect
Zet je zintuigen open
2017 voor jou.
Liesbeth Van Hulsteijn

