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OKTOBER 2017
Di 03/10 Bezoek aan archeologisch museum Velzeke door L5 en
L6
Do 05/10 Dag van de leerkracht
Di 10/10 Vergadering oudercomité
Wo 11/10 Alle kleuters naar het bos,
L3 en L4 naar het bos
Do 12/10 L1 en L2 naar het Kravaalbos
Vr 13/10 Vrijaf
Vr 20/10 Halloween
Do 26/10 L1 en L2 naar de film en
naar de bib; oudercontact
Vr 27/10 Herfstrapport

Wat hebben wij als team
genoten toen op donderdag
21 september 2017 Ellen
van Musical on Stage naar
onze school kwam om ons
traject rond muzische vorming op gang te blazen!
Dit schooljaar zetten wij namelijk in op de implementatie
van het nieuwe leerplan muzische vorming.
Muzische vorming brengt
mensen dichter bij elkaar en
dat hebben wij aan de lijve
mogen ondervinden.
Het werd al gauw duidelijk
dat de muzische grondhouding aan de basis ligt van
ons nieuwe leerplan.
Jezelf durven zijn en over je
eigen grenzen heen stappen
werd een boeiend proces dat
bovendien ook nog tot een

mooi eindresultaat leidde.
We maakten onze eigen musical rond een nog steeds actueel thema namelijk
“vluchtelingen”.
We mochten onze emoties ten
volle beleven en uiten .
Wat voelde dat goed!
We mochten ook eens “buiten
de lijntjes kleuren” en stilaan
groeide bij ons allen het besef
waar het binnen muzische
vorming echt om draait.
Musical on Stage gelooft dat
kunst de bindende factor is in
onze samenleving.
Musical on Stage organiseert
ook vakantiekampen voor kinderen met theatrale diepgang.
Binnen muzische vorming
staat het muzisch proces centraal.
We consumeren “kunst” en we

produceren “kunst”.
Onze kinderen zullen dit
voortaan stapsgewijs leren:
van jongste kleuters tot en
met het zesde leerjaar.
We kijken alvast uit naar
onze pedagogische studiedag wanneer we verder aan
de slag zullen gaan rond
muzische vorming samen
met drie collega-scholen van
onze Scholengroep.
Ik hou jullie alvast op de
hoogte.
Zeer genegen,
Ann Bruyland, directeur

Didactische uitstappen
Beste ouders,

Het schooljaar is nog maar
net bezig of de eerste didactische uitstap voor de leerlingen van de derde graad
staat al gepland. Begin oktober brengt de 3de graad een
bezoek aan het Provinciaal
Archeologisch Museum te
Velzeke. Tijdens deze uitstap
krijgen de leerlingen een rondleiding in het vaste gedeelte
van het museum door een
gids. Na de middag worden
de leerlingen verdeeld in 2
groepen waarbij elke groep
onder leiding van een gids
een inleefatelier zal volgen.
Deze uitstap werd niet lukraak
gekozen. Onze uitstappen
kaderen meestal altijd binnen
een thema van de lessen
MMWT (Mens en Maatschappij – Wetenschappen en
Techniek). We gaan ook naar
een theatervoorstelling met
als titel ‘Show’ in CC De Werf.

Deze sluit aan bij het nieuwe leerplan van muzische
vorming. Binnen de MMWTthema’s zullen er ook nog
uitstappen volgen naar het
Museum van Natuurwetenschappen te Brussel en het
Planetarium te Brussel.

Naast het bereiken van doelen en aansluiten van de leerstof moeten de leerkrachten
bij het plannen van uitstappen
ook rekening houden met de
maximumfactuur voor pedagogisch-didactische uitstappen.

Didactische uitstappen kaderen steeds binnen de
eindtermgerelateerde leerplandoelen en ontwikkelingsdoelen.

De uitstappen worden ook
steeds voorbereid in de klas.
De leerlingen zoeken onder
andere informatie op.De cartografen berekenen met routeplanner tijd, afstand en beste route. En last but not least
worden er ook steeds afspraken met de leerlingen gemaakt over het gewenste
gedrag tijdens de uitstap.

We proberen ook te streven
naar een gevarieerd aanbod aan didactische uitstappen. Zo zullen er uitstappen
kaderen binnen de thema’s
van MMWT, maar wordt er
ook aandacht besteed aan
de culturele ontwikkeling
van onze leerlingen. Dit kan
door o.a. een museumbezoek, gaan kijken naar een
theatervoorstelling of een
film.

Samen met de leerlingen kijk
ik uit naar de toffe avonturen
die we samen tijdens onze
uitstappen gaan beleven.
Juf Dorien, leerkracht L5

Wist u dat ...

SMAKELIJK LEZEN
Smakelijk lezen!
Twee ogen om te eten van dat lekkers op
het blad!
Hele repen letters

…. we op vrijdag 20 oktober 2017 verkleed naar school mogen
komen? We zijn dan helemaal in de ban van griezelige verschijningen.
… Tess, Emiel, Brecht, Noah, Jenne, Ninke, Kattjana en Kenzo
onze nieuwe Groene Ridders zijn?

naar binnen in één hap!

… Iluna, Floor, Noa, Nathan, Ioane, Milan, Mandy en Lars door
de leerlingen verkozen werden om in onze Kinderschoolraad te
zetelen?

Smakelijk lezen!

… onze Halloweenoptocht op vrijdag 20 oktober 2017 een half
uur later van start gaat, namelijk om 19:00?

Twee ogen als twee monden,
veel woordjes in één keer!
Van letters krijg je honger,
van lezen nog veel meer.

Auteur onbekend

De hulpcocktail
Een emmer motivatie
Een vleugje samenwerking
Een wolkje liefde
Een slokje behulpzaamheid
Een schotel vol plezier
Een theelepel vertrouwen
Een toefje behulpzaamheid
En mixen maar.
We gaan voor een tof schooljaar!
Geschreven door: Margot, Kyara, Ninke (L5)

Recept voor een fantastisch schooljaar
Neem een kom.
Doe er een snuifje inzet bij.
Meng het met een wolkje plezier.
Doe er een beetje speciale nieuwsgierigheid in.
Voeg er een mespuntje fantastisch respect aan toe.
Bak het met een koffielepel samenwerking.
Doe het in een kom vriendschap.
Voeg nog een vleugje geluk er aan toe.
Maak er een schitterend schooljaar van!
Geschreven door: Annelies, Eowyn (L5)

