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Vriendschapsweek

De week tegen pesten heet op onze school ‘De vriendschapsweek’. Via
enkele klasactiviteiten zullen we volgende week nog gerichter werken
aan sociale competenties. Hierbij leggen we het accent op het bewust
zijn van elkaars kwaliteiten en talenten en van ons eigen aandeel in het
vormen van een fijne klasgroep.
Op vrijdag 1 maart, de laatste schooldag voor de krokusvakantie, is het
Complimentendag. Complimenten geven en ontvangen is een prettig
gegeven, want complimenten doen iets met je. Zeker voor kinderen
kunnen complimenten veel doen voor het zelfvertrouwen. Wie verrast
zijn kind die dag met een lief briefje met een complimentje erop in de
brooddoos of in de boekentas? Wij kijken alvast uit naar die blije
gezichtjes van jullie kids!

Carnaval
Op vrijdag, 1 maart mogen alle kinderen verkleed naar school
komen. We zetten de krokusvakantie muzisch in met enkele
carnavalworkshops in de lagere school. De kinderen zullen
genieten van dans, muziek en beeld.
Voor de kleuterschool voorzien we dan om 15.00 uur een
knotsgekke omloop en een leuk dansje van de kleuters. Alle ouders mogen
weer meegenieten van dit leuk moment.

Bewonder na afloop de foto’s van al dat feestgedruis op onze website!
Gezonde voeding en sociale vaardigheden in de kleuterschool
Na de krokusvakantie werken en spelen we in de kleuterschool rond het
thema ‘gezonde voeding’.
Eten doen we elke dag.
Goed eten is belangrijk voor de groei en de gezondheid van kinderen!
Een belangrijke reden dus om het thema extra in de kijker te zetten.
-

We gaan kennis maken met de verschillende smaken.
Leren wat gezond en ongezond eten is.
We gaan samen lekkere dingen koken en natuurlijk ook samen
smullen.
Om het thema af te sluiten organiseren we een gezond ontbijt
voor al onze kleuters.

We willen in dit thema ook de sociale vaardigheden van de kleuters extra
onder de aandacht brengen.
‘Het Gat in de haag’ is een methode die ons hierbij zal ondersteunen.
De hoofdrol is weggelegd voor 8 kleurrijke groenten met elk hun eigen
karakter. Kleuters zijn meteen dol op deze herkenbare figuren.

De nationale Pyjamadag

Vrijdag 15 maart is het weer zover: Pyjamadag! Die dag
steunen we met z’n allen de vele kinderen en jongeren
die niet naar school kunnen komen omdat ze langdurig
ziek zijn. Eén dag houden we uit solidariteit onze pyjama aan.

Taalinitiatie Frans in het vierde leerjaar

Kinderen die zin hebben in leren, leren
gemakkelijker. Daarom geven juf Chloë en
meester Tony enkele lesjes taalinitiatie Frans aan
onze vierdeklassers. Dit alles zal gebeuren in
spelvorm. De kers op de taart zal dan een
optreden zijn tijdens Lingua Podium in Waremme
op 19 maart. Lingua Podium is een vrij podium
waar zowel Vlaamse als Waalse scholen aan deelnemen. Vlaamse
scholen treden op in het Frans en Waalse scholen in het Nederlands.
We trekken er op uit met onze muziekinstrumenten om zo de andere
scholen te tonen wat we al leerden tijdens de lessen Ukelila.

Screens in de klassen
De koude wintermaanden zijn bijna voorbij en we kunnen weer
uitkijken naar het zonnige lenteweer. De klassen in de eerste gang
zijn vanaf nu sunproof dankzij de geïnstalleerde zonwering.
Laat de temperatuur buiten maar stijgen, wij zijn er klaar voor!

Klasouders gezocht!
Vanaf volgend schooljaar willen we in de lagere school
graag samenwerken met een groep KLASOUDERS. Per klas gaan we op
zoek naar één ouder die helpt om de communicatie tussen de school, de klas
en andere ouders te verbeteren.
Voel jij je geroepen om:
- je extra in te zetten voor onze school?
- schoolse projecten te begeleiden?
- om actief deelnemen aan het oudercomité? Bv. bij eetdagen, de
soepdag en vergaderingen bijwonen van het oudercomité
- te helpen met klusjes die moeten gebeuren op school?
Denk hier gerust al eens over na. Als je interesse hebt, maar nog met vragen
zit, ben je altijd welkom voor meer info. Op het einde van dit schooljaar kan je
je opgeven als klasouder.

Vorming voor ouders: Cyberpesten

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook
online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je
thuis in je zetel zit.
Hoe gaat cyberpesten precies in z’n werk?
Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe?
Wat is de aanpak en hoe begin je daaraan?
Spreker: Anneke Deckers
Datum: dinsdag, 2 april om 20 uur
Locatie: Greenville, Centrum-Zuid 1111, Houthalen (oud mijngebouw)
Inschrijven: huisvanhetkind@houthalen-helchteren.be of 011/49 22 18
De Opvoedingswinkel organiseert maandelijks spreekuren waar je vrij kan
binnenlopen voor informatie, een gesprek, kleine en grote vragen. In
Houthalen is dat telkens op een woensdag van 14 uur tot 16 uur: 20 maart, 17
april, 15 mei, 19 juni.

Agenda

maart

= Jeugdboekenmaand

vrijdag, 1 maart

Start van de Jeugdboekenmaand
Nationale Complimentendag

maandag, 11 maart

Individuele foto’s en klasfoto’s

dinsdag, 12 maart

Zwemmen: 4de leerjaar
Oudercontacten kleuterschool

vrijdag, 15 maart

Nationale Pyjamadag

maandag, 18 maart

Huiswerkklasjes: 1ste en 2de leerjaar

dinsdag, 19 maart

Zwemmen: 4de leerjaar
ontbijt in de kleuterschool

25 - 28 maart

Ouder- en kindcontacten in de lagere school

dinsdag, 26 maart

Voorstelling in het casino: 2de leerjaar
Zwemmen: 4de leerjaar

dinsdag, 2 april

Zwemmen: 4de leerjaar

van 8 april t/m 22 april

Paasvakantie

maandag, 29 april

Huiswerkklasjes: 1ste en 2de leerjaar

