Vrije Basisschool ‘Meulenberg’
Saviostraat 37
3530 Houthalen-Helchteren
Tel: 011/522867 of 011/522868
secretariaat@vrijebasisschoolmeulenberg.be
www.vrijebasisschoolmeulenberg.be

Scholengroep

ERIKA
Houthalen-Helchteren

Oktober 2018

Lerarenplatform

Misschien heb je in de media al wat vernomen over het lerarenplatform?
Het is een pilootproject dat dit schooljaar start om tijdelijke leerkrachten
meer werkzekerheid te bieden. De leerkrachten in het lerarenplatform
krijgen een aanstelling van 1 oktober tot het einde van het schooljaar. Ze
worden ingezet voor vervangingen of voor zinvolle pedagogische taken.
Sinds deze maand wordt ons team in de kleuterschool versterkt door
Liesbet Boogaerts en in de lagere school door Hanne Paredis en Jolien
Sijbers. Juf Jolien is voor ons reeds een bekende waarde. We zijn blij
haar weer te mogen opnemen in ons team. Juf Liesbet en juf Hanne
heten we van harte welkom!
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Verkeersveiligheid rond de school !

Helaas stellen we nog steeds vast dat ouders de grote schoolpoort
binnenrijden met de auto. Op die manier ontstaan er situaties die
onveilig zijn voor onze kinderen. Mogen we via deze weg vragen de auto
te parkeren op de voorziene staanplaatsen zowel in de Elzenstraat als in
de Saviostraat. Zo kan iedereen op een veilige manier naar school en
ook weer naar huis!
De scholenveldloop

Ook onze school was vertegenwoordigd op de scholenveldloop in
Kelchterhoef op 25 en 26 september. Onze leerlingen hebben het beste
van zichzelf gegeven. Een dikke duim voor alle moedige deelnemers en
enthousiaste supporters. Verschillende kinderen hebben zelfs een
podiumplaats kunnen bemachtigen!
Peters en meters

Op maandag, 8 oktober kregen alle kinderen van het eerste leerjaar een
meter of een peter uit het vijfde leerjaar. Op deze manier willen wij de
oudere leerlingen stimuleren om mee te werken aan het welbevinden
van onze kleinsten. De vijfdeklassers waren heel trots op hun pete- of
metekind. Er werd al geholpen met veters binden, ze bemiddelden bij
kleine ruzietjes en kindjes die alleen waren, kregen onmiddellijk
gezelschap. Apetrots zijn we erop dat de meesten al zo veel hulp
geboden hebben!
Werelddag ‘Verzet tegen armoede’

Op vrijdag, 12 oktober zijn de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
naar het evenementenplein gegaan. Samen met andere scholen hebben
ze gereageerd tegen armoede in onze gemeente.
Na toespraken van de organisatoren en politici kregen we een optreden
van DJ Don met liedjes tegen armoede. We werden ook getrakteerd op
lekkere soep. Tot slot gaven leerlingen op het podium een reactie of een
slogan tegen armoede en zijn we te voet terug naar school gestapt.
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Trefbaltornooi

Omgaan met winnen en verliezen samen met je
klasgenoten, fairplay en sportief bezig zijn tijdens de middagspeeltijd: de
kinderen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar nemen het gedurende 3
weken tegen elkaar op tijdens het trefbaltornooi. Het winnende team zal
het leerkrachtenteam mogen uitdagen tijdens de finale op 26 oktober.
Oudercomité

Ons oudercomité heeft weer de handen uit de mouwen gestoken om
een overheerlijk multicultureel ontbijt te maken ten voordele van onze
school. Dankjewel aan alle helpende handen en aan iedereen die kwam
smullen van al dat lekkers!
De volgende activiteit is ook
gepland. Op 20 november zullen
alle kleuters smikkelen van
lekkere pannenkoeken. Op 23
november komen de leerlingen
van de lagere school aan de
beurt. Meer info volgt nog.
Week van het bos

Op dinsdag 23 oktober trekken we met alle kleuters een hele dag naar
het wild- en wandelpark in Molenheide. We gaan dan de natuur in de
herfst met alle zintuigen beleven en gaan er samen een gezellige
bosdag van maken.
De kinderen van de lagere school konden zich op vrijdag, 19 oktober
uitleven tijdens het ganzenbord-bosspel. De kinderen werden
uitgedaagd om bospetanque en bosmikado te spelen, bosgeluiden te
achterhalen, een duizendpotenmars uit te voeren, … Het was een
actieve, speelse namiddag met tal van originele, creatieve en leerrijke
samenwerkingsopdrachten.
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Aandacht in actie - Arktos

In november zullen onze vijfdeklassers starten met hun wekelijkse
weerbaarheidstraining en dit 6 weken lang. Weerbaar zijn en jezelf
kunnen beheersen zijn belangrijke vaardigheden die we willen
stimuleren bij onze opgroeiende kinderen. Tijdens deze sessies worden
de kinderen getraind in de juiste technieken en verwerven ze
spelenderwijs meer inzicht in hun sociale competenties.
De leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar
hebben de opleiding gevolgd. Op deze manier
blijven de aangeleerde technieken en inzichten
geïntegreerd in onze werking.
Halloween

De laatste dag voor de herfstvakantie, vrijdag 26 oktober,
vieren de kleuters het heksenfeest. Dit schooljaar is het
thema op de kleuterschool ‘Fit en gezond’ en dit zal ook
de rode draad zijn doorheen het heksenfeest. We starten
met een echte halloween-omloop om de dag fit te
beginnen, we dansen samen de halloween-dans en
maken gezonde heksensoep van pompoen. We nodigen alle ouders om
14.45 uur uit om naar ons heksenfeest te komen en van onze heerlijke,
gezonde soep te komen proeven.
Alle kleuters en de kinderen van de lagere school mogen die dag
verkleed naar school komen. Om het leuk en speels te houden voor
iedereen, vragen we om echt akelige verkleedartikelen te vermijden.
Het kleuterproject en de huiswerkklasjes

Donderdag 25 oktober starten we met het kleuterproject. Inky en juf
Martine werken samen met de ouders en de 5-jarige kleuters rond de
verschillende thema’s die ook in de klas aan bod komen. Elke
donderdag zijn alle ouders van de 5-jarige kleuters welkom van 10 tot
12.00 uur.
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Voor alle ouders of grootouders van de kinderen van het 1ste en 2de
leerjaar organiseren wij ‘Huiswerkklasjes’ in samenwerking met Inky van
Schoolopbouwwerk. We geven uitleg over de agenda, hoe we woordjes
oefenen en hoe we rekenen in de klas. Daarna gaan we aan de slag met
de oefeningen. We gingen van start op maandag 12 oktober van 8.40
uur tot 9.30 uur.
Uit de kleuterschool: Wist je dat ...

... de kleuters dit schooljaar zullen spelen en werken rond het thema:

... de kleuters van juf Fabienne het belangrijk vinden dat onze natuur
proper en gezond blijft? Het zijn echte speurneuzen en volleerde
afvalsorteerders geworden!
... Basje Proper bij de kleuters van juf Lieve en juf Ann op bezoek
geweest is? Hij leerde samen met de kleuters hoe hij zichzelf moet
wassen, zijn kleren moet aandoen en hoe hij zijn tandjes goed moet
poetsen. Als afsluiter gingen we ook nog samen zeepjes maken. Het
was een superleuke en leerrijke activiteit.
... de kleuters van juf Linda spelen rond het thema gezonde voeding? Dit
doen ze met onze nieuwe methodiek ‘Gat in de haag’.
… juf Annemie hiervoor heel veel verse groenten uit haar eigen tuin
heeft meegebracht? De kleuters zijn nu helemaal thuis
in de wereld van de groenten. Dus mama’s en papa’s
profiteer hiervan!
... het speeltoestel dat vorig jaar werd geplaatst op onze
kleuterspeelplaats heel veel succes heeft bij de
kleuters? Ze klimmen, klauteren en glijden dat het een
lieve lust is.
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… we op onze speelplaats eekhoorntjes aan het werk kunnen zien? Nu
zijn ze druk in de weer met het aanleggen van hun wintervoorraad. Zo
fijn om de natuur in de herfst buiten en vanuit onze klasjes te kunnen
beleven!
Agenda
Dinsdag, 23 oktober

Kleuters gaan naar het wild-en wandelpark in
Molenheide

Woensdag, 24 oktober

Medisch onderzoek 6de leerjaar

Donderdag, 25 oktober

Voorstelling in het casino: 5de en 6de leerjaar

Vrijdag, 26 oktober

Verkleed naar school
Finale trefbaltornooi: leerlingen tegen leerkrachten

Maandag, 5 november

Start weerbaarheidstraining: 5de leerjaar

Maandag, 12 november

Voorstelling in het casino: 1ste leerjaar

Maandag, 19 november

Start van de Voorleesweek

Dinsdag, 20 november

Pannenkoekendag in de kleuterschool
Voorstelling in het casino: 3de leerjaar

Donderdag, 29 november Ouder- en kindcontacten in de lagere school
Vrijdag, 23 november

Pannenkoekendag in de lagere school

Dinsdag, 4 december

De Sint op school

Donderdag, 6 december Pedagogische studiedag - geen school
Vrijdag, 7 december

De lagere school naar de bibliotheek

Dinsdag, 11 december

Kleuters 2-3 naar het casino

Dinsdag, 18 december

Voorstelling in het casino: 5de en 6de leerjaar
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