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Wij wensen jullie:
Iets goeds, iets lekkers
Iets gek, iets gekkers
Iets aardigs, iets liefs
Maar hoe dan ook iets positief.
Veel geluk en een goede gezondheid in
2019.
Op zoek naar een warme school voor jouw superheld?

Er komen weer nieuwe instapmomenten aan voor kleuters die 2,5 jaar
zijn: maandag 7 januari 2019 en vrijdag 1 februari 2019. 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

Co-teaching, een vernieuwende werking

Sinds dit schooljaar zijn juf Lieve en juf Ann bij de 4-jarige kleuters
gestart met co-teaching. Op dinsdag 27 november was er een
ouderavond om de voordelen van co-teaching en de concrete aanpak
ervan te verduidelijken. Het werd een gezellige avond met een ruime
belangstelling en een grote betrokkenheid van de aanwezige ouders.
Co-teaching is een werkvorm waarbij er telkens
twee leerkrachten instaan voor een klas kleuters. De
sterktes van de juffen worden gebundeld en zo
kunnen ze sterker naar kinderen handelen. Hierdoor
krijgen de kleuters meer kansen.
Tijdens co-teaching wordt de klas verdeeld in kleine groepen. In elk
groepje wordt op hun specifieke noden en niveau gewerkt. De kleuters
komen véél meer aan bod en zijn actiever betrokken bij het
klasgebeuren. Ze kunnen al doende de nodige vaardigheden inoefenen
en verwerken en zo krijgen kleuters net dat duwtje om een stapje verder
te geraken in hun ontwikkeling. Er is afwisseling tussen geleide groepjes
en zelfstandig werk. Co-teaching geeft de kleuters de kans om uit een
ruimer aanbod te kiezen. Op deze manier worden de kleuters geprikkeld
en gestimuleerd tot zelfsturing en worden kinderen gemotiveerd om hun
eigen talenten te ontdekken. In dit boeiend proces krijgen de
leerkrachten een bredere kijk op de kinderen. Bedankt ouders, voor jullie
grote opkomst op de info-avond en jullie enthousiasme over onze
vernieuwde werking.
Ouder- en kindcontacten

Het leerkrachtenteam van de lagere school wil jullie graag bedanken
voor de talrijke opkomst tijdens de ouder- en kindcontacten. Voor het
eerst nodigden we de kinderen hierbij expliciet uit. We spreken niet meer
alleen over onze kinderen, maar vooral mét hen. Via dit gesprek sporen
we de kinderen aan om hun eigen leerproces in handen te nemen en
kunnen we tegelijkertijd polsen naar hetgeen zij hiervoor nodig hebben.
Daar willen wij als ‘leer-kracht’ zo veel als mogelijk op inspelen.

De Voorleesweek

In de week van 19 november vierden we op school de Voorleesweek.
Elke klas werd uitgedaagd om eens op een andere manier voor te lezen.
Er werd voorgelezen uit een kookboek, er kwam een mama voorlezen,
juf Mady en juf Vera werden door hun kids verkleed in een superheld, juf
Fabiënne van de kleuterschool kwam voorlezen in het vierde leerjaar en
er gebeurde nog veel meer. De oudste kleuters mochten zelfs genieten
van een knus voorleesmoment met een zesdeklasser: in een hoek met
een prentenboek. Je kan de foto’s ervan bewonderen op onze website
bij de rubriek ‘In beeld’: www.vrijebasisschoolmeulenberg.be.
Goed geSint!

Ook dit jaar heeft Sinterklaas een bezoek gebracht
aan de brave kinderen van onze school. Helaas
stond hij in panne in de Koolmijnlaan. Gelukkig kon
juf Katrien hem met de auto gaan halen en konden
alle kinderen hun ingeoefende liedjes en dansjes
tonen aan de goedheiligman. Hij was erg onder de
indruk van al die lieve, brave, respectvolle kinderen
en beloofde ons ook volgend jaar weer blij te maken met een bezoek.
De Warmste Week

De kerstvakantie inzetten doen alle kleuters en
lagereschoolkinderen samen op vrijdag, 21 december van 15
tot 16 uur. Hierbij zijn ook ouders, grootouders en andere
familieleden 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 zijn we op
zoek gegaan naar het doel dat jullie, de ouders en de kinderen, een
warm hart toedragen. Vandaag werd de stemming afgesloten en stelden
we vast dat de opbrengst zal gaan naar Ukelila, muziek voor ieder kind.

De naam van jouw kind op persoonlijke spullen

Elke schooldag is ons tafeltje met verloren voorwerpen goed gevuld. Als
er fruitdozen, sjaals, mutsen, jassen liggen met de naam van een kind
op, dan komt het ook snel weer terecht bij de eigenaar. Helaas blijven er
vaak heel veel spullen liggen. Daarom willen wij u vragen om de
spulletjes zoveel mogelijk te voorzien van een naam: turnpantoffels,
turnbroekjes, sjaals, handschoenen, mutsen, jassen, fruitdoosjes, ...
Agenda
Vrijdag, 21 december Gezellig samenzijn in de kleuterschool: 15-16 uur
Maandag , 7 januari

Instapmoment

Donderdag, 10 januari

20 uur: Infoavond inschrijvingen in het CC casino

Maandag, 14 januari

Huiswerkklasjes: 1ste en 2de leerjaar

Donderdag, 17 januari

Voorstelling in het Casino voor de 1ste en 2de klas

Woensdag, 23 januari

Pedagogische studiedag

Vrijdag, 25 januari

Voorstelling in het Casino voor 2,5- en 3- jarigen

Dinsdag, 29 januari

Bezoek aan het kasteel van Hoensbroek: 2de klas

Woensdag, 30 januari

Voorstelling in het Casino voor 3de en 4de klas

Donderdag, 31 januari

Gedichtendag en start poëzieweek

Vrijdag, 1 februari

Instapmoment

Maandag, 4 februari

Lokale verlofdag

Maandag, 11 februari

Huiswerkklasjes: 1ste en 2de klas

11/02 - 15/02

Sportklassen voor de derde- en vijfdeklassers

Dinsdag, 12 februari

Dikketruiendag
Soepdag door het oudercomité
Voorstelling in het casino: 4de leerjaar

Donderdag, 28 februari

Voorstelling in het casino: 1ste en 2de leerjaar

