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Tijdens de pedagogische
studiedag van 13 oktober
2017 werkten we samen met
de schoolteams van enkele
collega-scholen van onze
groep verder aan ons traject
muzische vorming.
De muzische grondhouding
leerden we al kennen in september en vormde het uitgangspunt van tal van workshops in de voormiddag.
Na de middag stond dan het
geven en plannen van activiteiten voor de leerlingen centraal.
Dat muzische vorming meer
dan ooit ruimte biedt voor de
eigen creatieve bijdrage is
overduidelijk.
Leerkrachten leerden aan de
hand van de muzische conceptkaarten hoe ze zelf les-
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vorming, investeert de
school niet alleen in de verdere professionalisering van
haar leerkrachten, maar ook
in de aankoop van de nodige
didactische materialen.
Tal van werkvormen in combinatie met verschillende
bouwstenen zorgen voor een
evenwichtig aanbod van de
verschillende domeinen.
Beeld, muziek, drama en
beweging worden via tal van
werkvormen en met domeinspecifieke elementen
(bouwstenen, criteria) een
essentieel onderdeel van
onze lessen muzische vorming.
Muzische groeten,
Ann Bruyland

Herfst in K1B
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sen muzische vorming kunnen
samenstellen.
Rond een bepaald onderwerp
kies je een werkvorm en maak
je de kinderen duidelijk aan
welke bouwstenen of elementen er in die les zal gewerkt
worden.
De leerkracht maakt aan het
begin van de les duidelijk wat
de leerlingen gaan leren.
Ze maakt duidelijk wat ze wil
zien, welke haar verwachtingen precies zijn.
Ze spreekt aldus een muzische
taal die kinderen gaandeweg
beter leren begrijpen en toepassen.
Aangezien dit schooljaar binnen het beleidsplan van de
directeur een duidelijke focus
ligt op de implementatie van
het nieuwe leerplan muzische

Beste ouders,
De Herfst… een prachtig seizoen, een seizoen waarbij de
wereld om ons heen het
snelst verandert. Bladeren
kleuren van groen naar de
mooiste bruine, gele en zelfs
rode tinten. Paddenstoelen
schieten uit de grond en overal vind je rijpe vruchten zoals
eikels, kastanjes, denappels,
…
Dit is dan ook heel herkenbaar voor jonge kinderen en
sluit nauw aan bij hun leefwereld.! Een schitterende kans
om te verwerken in de klas.
Hoe brengen we de Herfst
binnen in onze Knuffelkas?
De Herfst geeft ons veel en
mooie materialen om mee aan
de slag te gaan!
Denk maar aan bladeren,

takjes, herfstvruchten, pompoenen, herfstfruit,...
We proberen dit alles te
ervaren met al onze zintuigen. Denk maar aan onze
uitstap naar het bos, experimenteren in onze herfsttafel, vruchten proeven, geluiden in het bos ervaren, een
aangeleerd lied dramatiseren, tellen met herfstvruchten, verhaal beluisteren,
ordenen van klein naar
groot,..…
Zoals je ziet zorgen wij ervoor dat dit alles aan bod
komt binnen de verschillende leergebieden!
Al deze ervaringen krijgen
dan ook een plaats in onze
klas.

We hebben een themakast
en een syntheseboek. Hier
vinden we alle materialen en
methodieken terug die reeds
aan bod kwamen in onze
klas.
Foto’s en filmpjes bekijken we
op de klascomputer en op
onze schoolwebsite.
Ziezo , alweer een leuke en
leerrijke periode voor onze
Knuffeltjes achter de rug. Op
naar nieuwe uitdagingen!
Juf Veerle,
leerkracht eerste kleuterklas

Wist u dat ...

Herfst

We lopen door de herfstlanen,
in de avond van het jaar.
De bomen kunnen zo gaan slapen,
rustig maken ze zich klaar.

Bij elke stap hoor je wat kraken,
breekt de stilte, zonder kracht.
De nevel valt en we verdwijnen

… wij de Goede Sint en Zwarte Piet op vrijdag 10 november
2017 op onze school verwachten?
… onze school momenteel 182 leerlingen telt?
…. de schoolfotografie zal doorgaan op donderdag 31 mei 2018?
…. onze school deelneemt aan het STEM-project van TechniGO!
Aalst?
… de papa van Georges in het voorjaar twee bijenkasten zal installeren achteraan in onze boomgaard?

overdag in witte nacht.

Bas Rompa

Vanzelf

Uit het boek 'Kom Maar dichter'

De rups wordt de vlinder.
De bloesem wordt de kers.

Het jaar gaat van de zomer
over in de herfst.

De boom begint te kalen.
De vogel verlaat het nest.

En jij wordt groot, maar
minder vanzelf dan de rest.

Bas Rompa

Uit het boek 'Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn'

