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Luttele weken scheiden ons
van ons langverwachte
schoolfeest.
Op zondag 25 juni 2017 verwachten we u samen met uw
kind (eren) op onze school
voor een wervelende show.
“Samen leren samenleven”
is onze grote droom waar we
elke dag opnieuw willen voor
gaan.
We vinden het als schoolteam heel belangrijk om te
vertrekken vanuit de talenten
van onze kinderen.
Iedereen kan iets. Samen
kunnen we alles.
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Volgend schooljaar zullen wij
een talentenportfolio ontwikkelen met de bedoeling onze
leerlingen bewust te maken
van hun talenten.

Talenten kunnen heel divers
zijn.
Talenten vallen op.
Talenten geven energie.
Het voorbije schooljaar hebben
we veel van elkaar kunnen
leren.
Meer dan ooit is onze school
uitgegroeid tot een lerende
organisatie waar het goed leren en leven is.
Op zondag 25 juni 2017 vieren
we samen het einde van een
mooi schooljaar .

onze afstudeerders van het
zesde leerjaar op feestelijke
wijze gevierd tijdens het uitreiken van hun diploma.
In naam van het voltallige
Faluintjesteam wens ik u
alvast een deugddoende en
aangename zomervakantie
toe!
Zeer genegen,
Ann Bruyland, directeur

Onze leerlingen zijn alvast
volop aan het oefenen om van
dit schoolfeest een geslaagde
editie te maken.
Op donderdag 29 en vrijdag 30
juni 2017 worden respectievelijk onze oudste kleuters en

Ma 12/06 Opleiding klaarovers
Wo 14/06 Opendeur in K1A

ICT op onze school

Do 15/06 Schoolreis kleuters
Ma 19/06 Vergadering KSR,
avondmarkt
Di 20/06 Vrijaf
Do 22/06 Schoolreis L1-L2
Zo 25/06 Schoolfeest
Ma 26/06 Vergadering Groene
Ridders
Di 27/06 Schoolreis L3-L4-L5-L6
Do 29/06 Voetbal KSR, proclamatie L6, oudercontact
Vr 30/06 proclamatie K3 rapport
en prijsboek

Beste ouders,
Graag vertel ik u in deze
nieuwsbrief iets meer over
ICT op school.
ICT staat voor Informatie en
Communicatie Technologie.
Het gaat dus in de klas grotendeels over informatie opzoeken en verwerken en deze
op een (creatieve) manier
voorstellen aan medeklasgenoten, maar ook aan een ruimer publiek. Ook wordt er
aandacht besteed aan sociaal
- ethische vaardigheden.
Denk maar aan het correct
omgaan met de computer,
maar ook een correct surfgedrag.
Per rapportperiode ziet u op
het einde van elk rapport de
rubriek ICT. Hierin wordt
weergegeven waar de leerlingen op vlak van ICT gedurende deze periode aan ge-

werkt hebben. Dit zijn geen
lukrake activiteiten. Onze
leerkrachten gaan uit van
de eindtermen ICT en gebruiken onze schooleigen
leerlijn ICT om passende
activiteiten te realiseren in
de klas.
ICT is geen leergebied op
zich, maar wordt geïntegreerd in zoveel mogelijk
lessen. Zo kan bv. een opdracht communicatief schrijven uitgewerkt worden in
Word, een voorstelling kan
gegeven worden aan de
hand van een zelfgemaakte
PowerPoint. Ook heeft elke
leerling een account die hen
toegang verleent tot Ambrasoft. Dit is een online
leeromgeving waar uw zoon
of dochter kan oefenen voor
wiskunde en Nederlands.
De leerlingen kunnen hier
vrij oefenen, maar de leer-

kracht kan ook een oefening
klaarzetten op maat van het
kind.
Onze school beschikt ook
over een Kernteam ICT. Dit
kernteam ondersteunt de
leerkrachten bij het organiseren van ICT-activiteiten door
het aanreiken van tips en
activiteiten die passen bij de
verschillende eindtermen.
Wist u dat u op onze schoolwebsite onder het tabblad
‘Links’ allemaal interessante
oefenlinks vindt per klas waar
de leerlingen en zelfs ook de
kleuters kunnen oefenen?
Vindt u zelf een interessante
website of app dan mag u
ons dit steeds laten weten.
Zoals u vaak op Facebook
ziet: ‘Sharing is caring’.
Juf Dorien, leerkracht L5

Wist u dat ...

De gitaar en de viool
gaan naar het riool.
De druk is heel muzikaal,
maar zijn baasje is kaal.
De hele rare bas
kruipt altijd in een glas.
(Matthias, L5)
Drum en fluit
gaan naar een concert, dat was luid.
Gitaar ziet een pilaar.
Die rook raar.
De man gaat naar het lokaal.
Hij is heel muzikaal.
(Kiana, L5)

… nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden tot 5 juli
2017 en vanaf 16 augustus 2017?
… wij op dinsdag 29 augustus 2017 van 13:30 tot 16:30 een terugkomdag organiseren?
… het nieuwe schooljaar begint op vrijdag 1 september 2017?
… het nieuwe schoolreglement vanaf 16 augustus 2017 op de
website van de school wordt gepubliceerd?

De juf sluit de klasdeur
en kijkt ons nog eens aan.
Wel, wel, zegt ze, heel langzaam,
kijk nu, het is gedaan !
Het lijkt of ze gaat huilen,
zo triest staat haar gezicht.
Dan brult ze plots : vakantie !
Een grote lach op ons gezicht.
Dag juffrouw, met je grapjes,
dag kindjes, ’t was zo fijn.
Nu willen we alleen nog maar een stukje zomer zijn.
Auteur onbekend

Aan het eind
krijg je een rapport.
Met punten erop.
Veel of weinig.
Dat is maar voor even,
dat is maar voor de sport.
Maar wie je was,
in die school, in die klas,
wat je kreeg
en zelf hebt gegeven,
dat is voor de rest van je leven.

Geert De Kockere

