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E r i k a Houthalen-Helchteren

Corona
Het is nogal een periode, nietwaar?
Het coronavirus heeft de voorbije maanden ons leven sterk bepaald.
Voor ons als startende jenaplanschool is het een heuse beperking. Wij
willen namelijk voluit gaan met onze vernieuwende methodiek. Eén van
de krachten van een jenaplanschool is net dat ouders en externe
vrijwilligers met ons ‘samen school maken’. Dit is voorlopig moeilijk met
de huidige maatregelen. We werken nu in code oranje wat betekent dat
we nog voorzichtiger moeten zijn. Zo moeten we een aantal belangrijke
acties uitstellen. Maar uitstel is geen afstel! Wij beloven jullie plechtig dat
wij zoeken naar alternatieven en de grenzen van het mogelijke aftasten.
➢ De oudercontacten in de lagere school zullen bv. niet meer op
school kunnen doorgaan. We zullen via WhatsApp in videogesprek
gaan met elkaar. Meer info volgt nog.
➢ De medewerkers van het cultuurhuis Casino overwegen om de
geplande voorstellingen te livestreamen. Elke school kan dan via
een weblink de voorstelling, die zonder publiek gespeeld wordt in
het Casino, in de klas volgen. Voor filmvoorstellingen staat een
veilig online alternatief al op punt.
Via de media heeft u misschien al vernomen dat Vlaams minister van
Onderwijs Ben Weyts heeft beslist de herfstvakantie te verlengen? Alle
scholen maken de brug naar 11 november en openen opnieuw op
donderdag 12 november tot de kerstvakantie. Op deze manier probeert
men de besmettingen af te remmen.
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De gemeente organiseert op 9 en 10 november extra opvang op
verschillende plaatsen. Kinderen van onze school worden opgevangen in
basisschool ‘t Centrum.
Blijf goed voor elkaar en de zwakkeren in onze maatschappij zorgen!
Zorgen is immers een belangrijke essentie in onze jenaplan pedagogie.
Er zijn 11 miljoen redenen om je aan deze 6 gouden regels te houden:

Oudervertelavond in de kleuterschool
en babbeltjes aan de schoolpoort van de lagere school

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke pijler in onze jenaplanvisie. Dit
houdt in dat ouders en nestleiders samen verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling van het kind. Concreet betekent het dat wij elkaar op de
hoogte houden van factoren die leven in en rond de opvoeding en het
leren van onze kinderen. Op SPRANKEL vinden we ook dat het
welbevinden en het welzijn van onze kinderen op de eerste plaats komt.
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Daarom organiseerden de kleuterjuffen in oktober een oudervertelavond. Alles verliep coronaproof en was nog net voor de verstrengde
maatregelen gepland. Tijdens deze avond kregen de ouders de kans om
over hun kleuter te komen vertellen. Deze informele babbel leverde een
schat aan informatie op. De juffen leerden hun kinderen en hun ouders
beter kennen en kunnen bijgevolg beter inspelen op hun noden en
talenten. Een heel waardevol moment bij de start van een schooljaar en
dus voor herhaling vatbaar!
Ook de nestleiders van de lagere school vinden het belangrijk om de
ouders van hun kinderen regelmatig te ontmoeten. Daarom komen ze op
het einde van elke schooldag samen met hun groep door de poort. Voel je
vrij om hen aan te spreken als je ergens mee zit.

De Voorleesweek
Van 21 tot 29 november 2020
is het Voorleesweek.
Het thema is dit
'ouderbetrokkenheid'.

jaar

Op school krijgen de kinderen regelmatig hun portie ‘leesplezier’,
‘leesmotivatie’ en ‘boekpromotie’. Het (voor)leeskwartier in elk nest van
onze school vervult hierin een belangrijke rol. Maar ook ouders zijn
cruciaal voor de leesopvoeding van een kind. En voorlezen is daarbij een
belangrijke eerste stap! Daarom roepen we jullie op om onze
Voorleesweek een extra touch te geven.
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Hoe kan jij, als ouder, dat doen zonder dat je naar school komt?
1. Kies samen met je kind(eren) een leuk boek uit en laat je filmen.
terwijl je het voorleest.
2. Stuur het filmpje via WhatsApp naar de nestleider van jouw
kind(eren).
3. Jouw filmpje zal dan aan de kinderen op school getoond worden.
Hopelijk krijgen we veel filmpjes binnen, want … zien lezen, doet lezen!

Oog voor lekkers
Op SPRANKEL vinden we gezonde voeding en gezellig samen eten in
onze dagelijkse fruitkring, heel erg belangrijk: een sappig stukje fruit of
een knapperig groentje als tussendoortje. Onze school doet daarom mee
met het project ‘Oog voor lekkers’. Elke dinsdag krijgen de kinderen op
school een gezond tussendoortje. Dankzij de financiële steun van het
project en de school betalen jullie hier slechts € 3 per kind voor.
Door in te zetten op gezonde voeding moedigen we onze kinderen aan
om de juiste eetkeuzes te maken, thuis en op school.

Kiwistickers sparen
Wie spaart mee om nog leuker samen te kunnen spelen? We verzamelen
kiwistickers. Een volle kiwiposter levert ons speelballen op. We sparen
nog de hele maand november verder. Gezond eten en veel bewegen, go
go go! 

🥝⚽🥝
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Jenaplanouders
Wij hadden graag geregeld infosessies willen organiseren om ouders en
geïnteresseerden wegwijs te maken in Jenaplan. Omdat we dit nu niet
kunnen, willen we jullie graag in deze rubriek al wat info geven. Het
thema hier zijn 8 grondprincipes waaraan jenaplanscholen zich spiegelen:
1. Opvoeden tot inclusief denken: we doen alles samen want de groep is
belangrijker dan het individu. En iedereen in de groep is evenwaardig.
2. Mens en democratie: kinderen, ouders en leerkrachten hebben allen
inspraak in de leef-werkgemeenschap die de school is.
3. Dialoog: er wordt veel met elkaar gesproken. De dialoog verbindt ons
allen.
4. Kind centraal: de school is er voor de kinderen. Opvoeding gaat voor
onderwijs. De school is nooit een instrument voor economische, politieke,
religieuze of andere belangen.
5. Authenticiteit: volwassenen en kinderen moeten echt zijn. Dit betekent
dat we met z’n allen iedereen aanvaarden zoals die is. En dat we ook
aandacht hebben aan de wereld zoals die is.
6. Vrijheid: als we samenwerken creëren we vrijheid. We zijn samen
verantwoordelijk voor de nestgroep, de school, de gemeenschap, de
wereld.
7. Kritisch denken: wij leren samen kritisch te zijn en niet zomaar alles
aanvaarden. Het is belangrijk om te vragen naar de zin en het nut van alles.
8. Creativiteit: creëren is belangrijk in onze school maar ook het uiten van
gevoelens, expressie, inlevingsvermogen en het waarderen van
schoonheid.
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Deze grondprincipes hebben geleid tot 20 basisprincipes. Meer hierover
volgende keer!

Dankjewel aan alle ouders die ...

… meewerken aan een verkeersveilige schoolomgeving.
… onze kinderen elke dag op tijd naar school brengen. Zo missen ze het
belangrijke kringmoment niet: goed begonnen, is half gewonnen!
… ook verjaardagstraktaties coronaveilig houden door apart verpakte
lekkernijen mee te geven.
… lieve berichtjes en waarderende likes posten op onze facebookpagina.
… hun dankbaarheid en bezorgdheden delen met ons lerarenteam.

Samen werken we aan een positieve sfeer
en een warme, veilige school voor alle kinderen.
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