Lid van Scholengroep Gent

nieuwsbrief

-

Maandag 2/10 facultatieve verlofdag (betaalde opvang voorzien)
Woensdag 11/10 pedagogische studiedag (bet. opvang voorzien)
Zaterdag 14/10 fietstocht
Dinsdag 17/10 muzische dag
Woensdag 25/10 grootouderdag
Donderdag 26/10 oudercontact
Vrijdag 27/10 Halloweenfuif

Op zaterdag 14 oktober is iedereen welkom op onze jaarlijkse
fietstocht!
Op zaterdag 11 oktober gaat er een vertelnamiddag rond
‘geheimen’ door in de bib van Oostakker tussen 16u-17u
voor kleutertjes tussen 4 en 6 jaar.

Hieronder de gegevens van ons CLB.
consulent CLB lager
Yves Ghyselen
consulent CLB kleuter
Liesbeth Allossery
verpleegster CLB
Stefanie Termote
Het CLB kan je ook bereiken op tel. 093315833

yves.ghyselen@pantarhei.be
liesbeth.allossery@pantarhei.be
stefanie.termote@pantarhei.be

Als jullie hulp nodig hebben bij het invullen van de formulieren voor studietoelage of extra
info willen hieromtrent, kunnen jullie steeds terecht bij onze brugfiguur, Lindsey. Zij is
aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdagvoormiddag.
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KO
Ons thema ‘Jules gaat naar school’ loopt op zijn einde. Onze peuters zijn het ondertussen al
goed gewoon in hun klasje. We kijken uit naar de verjaardag van Jules, onze klaspop! We
vieren dit met een reuze verjaardagsfeest op donderdag 12 oktober! Wist je dat Jules ook
van verjaardagskaartjes en geschenkjes houdt?
K1
Een dikke duim voor onze kleutertjes . Wat hebben ze goed gelopen op de sponsorloop.
Daarna was het konijnenfeest, ook dat was heel leuk. We maakten pannenkoeken,
verkleedden ons in konijntjes en mochten dansen. Onze boekentas gaat even aan de kant,
want vanaf volgende week duiken we met ‘Lou’ de herfst in .
K2
“Mjammie fruit” was een lekker thema. Elke dag hadden we streepjes onder het
meegebracht fruit: banaan, druif en appel blijven favoriet. Het fruitgezicht werd een succes
en ons bezoek aan de fruitwinkel was een geslaagde afsluiter. De talrijke foto’s vertellen
jullie meer.
K3
Pompom heeft al veel geleerd in onze klas van al zijn nieuwe vriendjes. Ze leerden hem een
kindje tekenen met alle lichaamsdelen. Ook links en rechts kan hij nu goed onderscheiden.
Hij oefent nog een beetje hoe hij zijn potlood moet vasthouden en ontdekt af en toe een
nieuw woordje dat begint met de Z. Net nu het allemaal zo goed gaat, wil Pompom
verhuizen. De kleuters doen hun best om hem te overtuigen om in onze klas te blijven
wonen door hem in contact te brengen met de buurt en de manier waarop zij wonen.
L1
Drukke dagen: sponsorloop, schoolfotograag, eerste leestoets,…
Elke dag leren we nieuwe dingen en de kinderen vinden het heel plezant!
We blijven het benadrukken: elke dag op tijd komen, +/- 10 min luidop lezen thuis, agenda
en brievenmap nakijken. We vallen in herhaling … Bedankt aan alle mama’s en papa’s die het
heel goed doen.
L2
De eerste schoolweken vlogen reeds voorbij. We leverden al flink wat werk. De rekenleerstof
van het eerste leerjaar werd zorgvuldig opgefrist en in de lessen spelling zijn we druk bezig
met het leren van regeltjes en onthoudwoorden. Ook thuis oefenen we hier op. Maar we
leerden ook voor het eerst hoofdletters schrijven. De hoofdletter I, F, J en H oefenden we al.
Leuk hoor!
Buiten het lesgebeuren namen we op een fijne manier afscheid van enkele juffen en
kwamen we op de Strapdag allemaal op wieltjes naar school. We gingen ook voor het eerst
zwemmen dit schooljaar. De volgende zwembeurt staat gepland op maandag 16/10.
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L3
Het eerste WO-thema zit er bijna op. Volgende week de eerste toets WO… spannend! Ook
de herhalingsperiode is voorbij. We starten met het grote werk! Op de sponsorloop hebben
we het beste van onszelf gegeven. Hopelijk verdienen we daarna veel centjes voor de
pingpongtafel. We kijker er naar uit!
L4
Ons eerste WO-thema loopt stilletjes aan op zijn einde. We leerden over hoe de
mensen/kinderen leefden in de verschillende periodes in de tijd. Zo slecht hebben we het
toch niet in 2017!
Ook bij de andere domeinen zijn de herhalingsoefeningen gedaan en beginnen we met de
nieuwe leerstof. Spannend!
Tijdens de sponsorloop zette iedereen zijn beste beentje voor. Ook hadden we die dag een
extra uurtje turnen bij meester Ruben. Dit is ons goed bevallen! Gelukkig kunnen we
maandag een extra dagje uitrusten.
L5
De sponsorloop is achter de rug. Alle leerlingen hebben super gelopen! Sommigen zagen
helemaal rood, anderen zullen morgen toch een beetje stijf zijn. Voor Frans gaat het al heel
snel vooruit. Herhaal regelmatig de geziene woorden! Oefen ook af en toe eens schriftelijk.
Nous sommes super!
L6
Hallo lieve mensjes!
Wij, van het zesde leerjaar, zijn dinsdag 26/9 naar een dansvoorstelling gegaan in de
Kopergieterij.
Dat was ontzettend leuk! We hebben ook al een paar toetsjes gehad maar ja, dat hoort er
natuurlijk allemaal bij. We hebben de voorbije vrijdag een dansje gedaan op ‘I Want To
Break Free’ van Queen voor de juffen die op pensioen zijn gegaan. Als bedankje hebben we
bloemen van crêpeparier gemaakt en sommigen hebben een lief tekstje /tekening gemaakt.
Gisteren (donderdag 28/9) was het sponsorloop. Dat verliep ook vlotjes! We kunnen jullie
gerust stellen, juf Griet en juf Benigna zorgen goed voor ons hoor! En wisten jullie al dat we
al gaan zwemmen zijn en naar de bib zijn geweest? XXX Enna en Marie

