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Samen sprankelen doet wonderen: infomomenten

Op dinsdag 17 december zal er om 8.45 uur een infovergadering zijn
voor alle ouders. De vernieuwende visie en missie van de school zullen
toegelicht worden en we zullen verduidelijken op welke manier dit uw
kind(eren) ten goede zal komen. Omdat we deze informatie zo belangrijk
vinden, lassen we een tweede infovergadering in voor de mensen die
niet aanwezig kunnen zijn op dinsdagochtend. Dit zal doorgaan op
woensdag 18 december om 19 uur. De beide sessies zullen doorgaan in
de polyvalente ruimte van de lagere school, dit is de vroegere eetzaal.
Om te kunnen inschatten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn,
vragen u om u in te schrijven via het bijgevoegde, groene blaadje.
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Nieuwe instapmomenten

Er komen weer nieuwe instapmomenten aan voor kleuters die 2,5 jaar
zijn: maandag 6 januari 2020 en maandag 3 februari 2020. Ken je
mensen die graag eens een kijkje nemen in onze school? Nodig ze
vrijblijvend uit om een afspraak te maken voor een rondleiding.
Elke kleuter tussen 2,5 jaar en 3 jaar oud kan op één van de volgende 7
instapdata naar de kleuterschool:
● De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-,
kerst-, krokus- en paasvakantie
● De 1ste schooldag van februari en de 1ste schooldag na
Hemelvaartsdag
Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag het al vanaf die
dag naar school. Kinderen van 3 jaar kunnen op elke schooldag
starten.
Informatie over aanmelden op www.naarschool.houthalen-helchteren.be
Evenwichtige speelplaats in de maak!

Het schoolteam en de kinderen willen jullie graag bedanken
voor het steunen van verschillende acties: het multicultureel
ontbijt, de wafel- en soepverkoop, … Dankzij de financiële
ruggesteun van de ouderwerking kunnen de kids vanaf
januari volop ravotten op een evenwichtsparcours.
De Voorleesweek

In de week van 18 november vierden we op school de Voorleesweek.
Elke klas werd uitgedaagd om eens op een andere manier voor te lezen.
‘s Vrijdags kwamen de zesdeklassers voorlezen aan de 4- en 5-jarige
kleuters. Ze brachten toffe prentenboekjes mee en lazen voor aan een
klein groepje kleuters. Een fijne en leerrijke ervaring met heel veel
voordelen voor iedereen!
Voor de kleuters: De (voor)leescultuur werd gestimuleerd en er werd
genoten van het voorlezen. Boekentaal bevordert een verrijking van de
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eigen taal en van het begrijpend luisteren. Door het werken met kleinere
groepen kwamen ook de stille kleuters aan bod.
Voor de leerlingen van het zesde leerjaar: Het luidop lezen had een
duidelijk doel en hierdoor wordt het leesplezier verhoogd. Expressief
voorlezen vereist een goed woordbegrip en bevordert zo een rijker
taalgebruik. Ze leerden gericht vragen stellen bij een boek. De drempel
om voor te lezen in groep verlaagde en onze oudsten leerden
verantwoordelijkheid te dragen voor de jonge kinderen, hun
zelfstandigheid werd aangescherpt en het was een prachtige oefening in
sociaal vaardig zijn.
Twee vliegen in één klap! Dankjewel aan de kinderen van het zesde
voor deze leuke activiteit. De kleuters hebben er enorm van genoten.
Welkom juf Sarah en hond Volta!

Vanaf september doet juf Sarah stage in de klas van juf Fabienne. Sinds
enkele weken neemt ze haar eigen hond Volta mee naar school. Volta is
een kindvriendelijke, vrolijke en sociale hond en voelt zich als een vis in
het water in de klas. Heel leuk zo’n hondje in de klas, maar natuurlijk
moet er ook goed voor Volta gezorgd worden. Een hond heeft veel
aandacht en verzorging nodig. De kleuters doen dit met veel
enthousiasme. Ze geven haar water, borstelen haar en gaan met haar
wandelen, … De kinderen krijgen zo de kans om hun
verantwoordelijkheid op te nemen. Ook het zelfvertrouwen, de
verbondenheid en de socio-emotionele ontwikkeling van de kleuters
krijgen hierdoor een enorme boost. Sommige kleuters reageerden in het
begin angstig op de komst van Volta. Zij krijgen de kans om op hun
eigen tempo te wennen. De band tussen de kleuters en Volta groeit
zienderogen. Wanneer een kleuter verdrietig is, reageert Volta ook
emotioneel. Het is echt mooi om te zien hoe de hond zonder woorden
troost en rust kan bieden aan de kleuters die dat nodig hebben. Volta is
een trouwe vriend geworden van de kleuters en maakt deel uit van de
klas. We kunnen echt wel stellen dat een hond in de klas effectief de
ontwikkeling van kleuters kan stimuleren. Een meerwaarde dus!
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Goed geSint!

Ook dit jaar heeft Sinterklaas samen met zijn zwarte pieten
een bezoek gebracht aan de brave kinderen van onze school.
En hij kwam in stijl: met een oldtimer! De kleuters en de
kinderen van de lagere school hadden een zaaltje gezellig
versierd om de goedheiligman te verwelkomen. Er werd
gedanst, gezongen, gespeeld en natuurlijk ook … gesmuld.
Dank u, Sinterklaasje en tot volgend jaar!
De Warmste Week

De kerstvakantie inzetten doen alle kleuters en
lagereschoolkinderen samen op vrijdag, 20 december van
14.30 tot 15.30 uur. Hierbij zijn ook ouders, grootouders,
andere familieleden en sympathisanten van onze school van
harte welkom. Lichtjes, sfeermuziek, warme chocomelk en
wat lekkers zullen zorgen voor een gezellig samenzijn. We willen op dat
moment ook graag geld inzamelen voor een goed doel van ‘De Warmste
Week’. Via een online-stemming kozen de kinderen ervoor om dit jaar
VZW Warm Hart in Houthalen te steunen.
Kinderpraat

De juf leest het verhaal ‘Het Goedige monster en de rovers’ voor aan de
oudste kleuters. Ze vraagt: ”Weet er iemand wat rovers zijn?”. Niemand
weet het. Eén kleuter steekt plots zijn vinger op en roept: “Ik denk dat
het piraten zijn?” De juf zegt: “Eigenlijk heb je gelijk, maar piraten zijn
zeerovers. Zij overvallen schepen op zee.” “De rovers uit het verhaal,
overvallen mensen op het land”. “Ah ja, ik weet het, dat zijn dus eigenlijk
wegpiraten!” roept de kleuter trots.
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Agenda
Dinsdag, 17 december

8.45 uur: Infomoment voor alle ouders over de
vernieuwende visie en missie van onze school

Woensdag, 18 december 19 uur: Herhaling infomoment van 17/12
Vrijdag, 20 december

14.30 - 15.30 uur: Kerstfeestje ten voordele van
VZW Warm Hart in de turnzaal

Maandag, 6 januari

Instapmoment nieuwe kleuters

Donderdag, 16 januari

Basje Proper: kleuters van juf Lieve en juf Linda

16 en 17 januari

Kleuterproject voor ouders van oudste kleuters

Woensdag, 22 januari

Pedagogische studiedag: geen school

Donderdag, 23 januari

Huiswerkklasje: ouders 1ste en 2de leerjaar
Respect = niet pesten: workshop vierde leerjaar

Vrijdag, 24 januari

Infomoment: ouders 2,5-jarige instappers
Lagere school naar de bibliotheek

Maandag, 27 januari

Instapje+

Donderdag, 30 januari

Schatten van voeding: workshop 2de klas

30 en 31 januari

Kleuterproject voor ouders van oudste kleuters

30/01 - 05/02

Poëzieweek

Maandag, 3 februari

Instapmoment nieuwe kleuters

Van 3 t/m 7 februari

Sportklassen: 3de leerjaar

Vrijdag, 7 februari

13.30 uur: info studiekeuze ouders 6de klas

Maandag, 10 februari

Instapje+

Dinsdag, 11 februari

Dikketruiendag

13 en 14 februari

Kleuterproject: ouders van oudste kleuters

Donderdag, 20 februari

Huiswerkklasje: ouders 1ste en 2de leerjaar
Wondere wereld bijtertjes: workshop 1ste klas
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Samen sprankelen doet wonderen: infomomenten

Op dinsdag 17 december zal er om 8.45 uur een infovergadering zijn
voor alle ouders. De vernieuwende visie en missie van de school zullen
toegelicht worden en we zullen verduidelijken op welke manier dit uw
kind(eren) ten goede zal komen. Omdat we deze informatie zo belangrijk
vinden, lassen we een tweede infovergadering in voor de mensen die
niet aanwezig kunnen zijn op dinsdagochtend. Dit zal doorgaan op
woensdag 18 december om 19 uur. De beide sessies zullen doorgaan in
de polyvalente ruimte van de lagere school, dit is de vroegere eetzaal.
Om te kunnen inschatten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn,
vragen u om u in te schrijven.
Wij hopen op deze manier zoveel mogelijk ouders te kunnen informeren.
Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam

De ouder(s) van ……………………………………… uit klas ………..
O zal/zullen niet aanwezig zijn op een infomoment.
O zal/zullen aanwezig zijn op infomoment op:
O dinsdag, 17 december om 8.45 uur
O woensdag, 18 december om 19 uur
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