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Op donderdag 22 maart
2018 stonden het bestuur
van de Prachtvogel Aalst
samen met de leerlingen van
het vijfde en het zesde leerjaar en Frans Coppieters
paraat om aan de slag te
gaan.
Ons typisch Belgisch weertje
met regen en nog eens regen kon onze dappere natuurvrienden er niet van
weerhouden om hun beste
beentje voor te zetten.
Aan de hand van een kompas bepaalde Frans Coppieters hoe hij de nestkasten
het best kon positioneren.
Het is namelijk van belang
dat het invlieggat niet onderhevig is aan regen en wind.

MEI 2018
Wo 01/05 vrijaf

Oude binnenbanden van
fietsen werden gebruikt om
de nestkasten aan de verschillende boomsoorten vast

Ma 07/05 vergadering KSR

Wo 16/05 opendeur in onze
peuterklas
Ma 21/05 vrijaf

De nestkasten werden vooraf
genummerd met de bedoeling
in de toekomst te weten welke
vogelsoorten in welke nestkasten gebroed hebben.
Frans Coppieters overhandigde de leerlingen een overzichtslijst om volgende gegevens te inventariseren: naam
van de vogel, aantal eieren,
aantal uitgevlogen jongen,…
Deze lijst zal de school dan op
haar beurt in de loop van de
maand oktober aan de nestkastverantwoordelijke van de
KBOF teruggeven. Op die manier kan het aantal broedgevallen per vogelsoort Vlaanderen
breed in kaart gebracht worden. Ons schooldomein wordt
immers druk bezocht door tal
van vogelsoorten

zoals pimpelmezen, koolmezen, vinken, roodborstjes,
spreeuwen, … Niet zo courante soorten zoals groene
spechten, patrijzen, fazanten
en zelfs kleine uilen werden
reeds waargenomen. Om die
reden overweegt Frans nu
ook het plaatsen van uilenkasten.
Aan de leerkrachten werd
door het bestuur van de
Prachtvogel Aalst een aantal
didactische posters overhandigd waarmee onze leerlingen in de toekomst onze
inheemse vogels kunnen
determineren.
GO! basisschool Faluintjes,
Prachtvogel Aalst en
KBOF…. SAMEN bouwen
we aan onze toekomst
Ann Bruyland, directeur

Vlinderklas

Wo 09/05 vrijaf

Di 15/05 vergadering Groene
Ridders

te hechten.

Beste ouders,
Op ons schooldomein bevindt
zich het kinderdagverblijf ' t
Speeltreintje. Het kinderdagverblijf maakt deel uit van
VZW Denderkind, een VZW
verbonden aan onze scholengroep.
De allerkleinsten worden er
door Fien, Naomi of Sarah
met de grootste zorg opgevangen. Zij begeleiden hen in
hun groei naar een zelfstandige peuter.
Op regelmatige tijdstippen
plannen zij een bezoekje aan
onze school: zij komen eens
spelen op onze kleuterspeelplaats, zij komen de kippen
bewonderen/eten geven, zij
komen hun compostemmer
ledigen op onze schoolcomposthoop, ravotten/wandelen
op het groot grasveld,.... Allemaal leuke activiteiten waarbij

de kinderen onbewust kennis maken met onze school.
Ook omgekeerd breng ik, juf
Kristel van de peuterklas,
hen een bezoekje. Zo maak
ik al eens kennis met hen.
Op regelmatige tijdstippen
vertoef ik in het kinderdagverblijf. Ik voorzie er dan
leuke activiteitjes: voorlezen, zingen, spelletje spelen, verkleden,....Op die
manier verloopt de overstap
van het kinderdagverblijf
naar de school heel natuurlijk. De kinderen zijn al een
beetje vertrouwd met mij en
ik met hen.
Zowel het team van het
kinderdagverblijf als het
schoolteam zijn enorm tevreden dat heel wat jonge
kinderen de stap van het

kinderdagverblijf naar onze
Faluintjesschool wagen. Wij
zijn heel blij met deze instroom!
Heeft u een kind dat binnenkort naar school mag?, Aarzel
dan niet om eens een kijkje te
komen nemen tijdens onze
openklasdagen in onze peuterklas! Tijdens zo'n moment
kunnen ouder(s) en hun kind
de sfeer komen opsnuiven in
onze peuterklas.
Van harte welkom!
Lieve groetjes
Juf Kristel,
leerkracht peuterklas en lid
kernteam muzische vorming

Wist u dat ...

Flidder Fladder Vlinder
Flidder fladder vlinder,
mag ik je wat vragen...?
Flidder fladder vlinder,
met je mooie kleuren, fladder je in het rond,
maar is het waar wat ze zeggen,
dat je uit een eitje komt?

Flidder fladder vlinder,
je vliegt zonder te verzwakken,
er kan haast niemand echt geloven,

… u de keuze voor levensbeschouwing voor volgend schooljaar
nog kunt wijzigen tot 30 juni 2018?
… we volgend schooljaar voor het eerst vier volledig aparte klassen zullen inrichten in onze lagere school namelijk het eerste,
tweede, derde en vierde leerjaar?
… volgend schooljaar onze wiskundemethode wordt vernieuwd
in het derde en het vierde leerjaar?
… wij volgend schooljaar het leerplan muzische vorming verder
zullen implementeren?

kroop je als rups echt zomaar langs de takken?
Flidder fladder vlinder,
nu fladder je van hier naar daar,
ze vertelden me dat… is het waar,
je in een cocon verborgen zat?
Flidder fladder vlinder,
ik ben toch echt benieuwd…
wie hielp er jou te worden, te zijn wie je nu bent,
die wondermooie fladdervlinder, die niemand nog
herkent?
Geschreven door meester Andy, leerkracht zedenleer
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