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Individueel oudercontact
Op donderdag 4 april heeft het tweede
individueel oudercontact plaats. Tijdens dit
gesprek worden de inzet, het gedrag en de
resultaten van je kind besproken.

Momenteel organiseert Bebat
een dubbele puntenactie. Van
11 tot 31 maart krijgt onze
school 2 punten per
ingezamelde kilo batterijen.
Help jij mee te sparen voor leuk extra
didactisch materiaal?

Jeugdboekenmaand en jeugdboekenbeurs

Er zijn goede vrienden, beste vrienden,
verloren en vergeten vrienden, vrienden van op
school, vrienden van de voetbalclub, vrienden
die familie zijn, oude vrienden, nieuwe
vrienden, voorlopig onbekende vrienden,
onzichtbare vrienden, boekenvrienden,
dierenvrienden, Facebookvrienden, verre
vrienden, vrienden voor heel even en vrienden
voor altijd.
Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de
vriendschap.

De drie weken na de krokusvakantie zullen we
wekelijks op een sociale en creatieve manier
rond jeugdboeken werken in de klas.
Om het lezen tijdens deze maand extra in de
kijker te zetten en de leerlingen te motiveren,
organiseren we als school 'sponsorlezen'.
Jullie zullen
hieromtrent
binnenkort
meer uitleg
ontvangen.
De opbrengst
van het sponsorlezen, die op donderdag 4 april
bekendgemaakt wordt, zal integraal naar onze
nieuwe groene speelplaats gaan.
Trek oma’s en opa’s, nonkels, tantes, buren...
gerust al eens aan hun mouw om jou te
sponsoren!
Dit jaar krijgt het vierde leerjaar bezoek van
schrijfster Ingrid Vandekerckhove.
Dit auteursbezoek wordt georganiseerd in
samenwerking met Rotary Zonhoven.
Ingrid Vandekerckhove (1969, Gent) schreef
haar eerste verhalen toen ze elf was. Ze
droomde altijd al van schrijven. De liefde voor
het boek kreeg ze via de werken van Astrid
Lindgren, een geschenk voor het leven. Kon ze
zelf ook maar ooit één of misschien wel twee
kinderen op die manier betoveren ...
En ja, dat deed ze, met boeken zoals

Super!
Eureka!
Vergeetjeskruid
De bende van Zeus
Ze signeert tijdens onze boekenbeurs!

Op donderdag 4 april
organiseert het oudercomité
vanaf 15.00u een kinder- en
jeugdboekenbeurs. Kom voor
of na het individueel
oudercontact zeker een
kijkje nemen in de turnzaal van de Kleine
Hemmen waar er een ruim assortiment aan
boeken te koop wordt aangeboden.

•

Identiteit
Ik ontdek wie ik ben, waartoe ik word
uitgenodigd en wie ik wil worden in
een groter geheel. Ik durf en mag
mezelf zijn.

•

Levensbeschouwelijke grondhouding
Ik sta stil bij levensvragen en ga
daarover in dialoog met de christelijke
geloofstraditie en andere
levensbeschouwingen.

•

Waardengevoeligheid en normbesef
Ik ben gevoelig voor en kan nadenken
over wat waardevol is voor mezelf,
voor anderen en mijn omgeving. Ik
handel gewetensvol.

•

Veerkracht
Ik geloof in mijn ontwikkelkracht en
kan genieten. Ik ben op een passende
manier weerbaar. Ik geloof dat ik
ondanks tegenslag en ontmoediging
steeds weer kan opstaan.

Attitude van de maand maart

Ik werk actief
mee in de klas.

ZILL
Het nieuwe leerplan is opgedeeld
in 2 ontwikkelvelden met
10 ontwikkelthema’s. We lichten er
weer eentje toe:
• Persoonsgerichte doelen
o Socio-emotionele ontwikkeling
o Ontwikkeling van innerlijk kompas
o Ontwikkeling van initiatief en
verantwoordelijkheid
o Motorisch en zintuiglijke
ontwikkeling
• Ontwikkelingsgerichte doelen
o Ontwikkeling van oriëntatie op de
wereld
o Mediakundige ontwikkeling
o Muzische ontwikkeling
o Taalontwikkeling
o Ontwikkeling van wiskundig denken
o Rooms-katholieke godsdienst
Ontwikkeling van een innerlijk compas
In dialoog met de andere(n) leer ik mezelf
en waartoe ik word uitgenodigd kennen.
Ik kan richting geven aan mijn leven.
Ik reageer veerkrachtig.

Wil je meer weten over dit nieuwe leerplan? Dan
kan je dit online bekijken:
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

Nu de lente eraan komt, komen er meer
kinderen met de fiets naar school.
Ook trekken onze klassen van het 3de tot en
met het 6de leerjaar er de komende maanden
regelmatig met de fiets op
uit. Daarom vragen we met
aandrang dat je de fiets
grondig controleert.

Verplichte uitrusting voor de gewone fiets
• Een bel: moet hoorbaar zijn op 20 meter.
• Een reflector vooraan: wit.
• Een reflector achteraan: rood. Het
lichtgevende gedeelte moet afzonderlijk
zijn van dat van het achterlicht.
• Pedaalreflectoren: geel of oranje, aan
weerszijden van de pedalen.
• Reflectoren op de wielen of de banden:
Minstens twee gele of oranje reflectoren
per wiel, bevestigd aan de spaken en
symmetrisch aangebracht en/of een witte
reflecterende strook aan weerszijden van
elke band. Een van beide is voldoende,
maar een combinatie van beide is
toegelaten.
• Twee remmen: een op het voorwiel en een
op het achterwiel; beide moeten voldoende
doeltreffend zijn.
In de agenda wordt tijdig aangekondigd
wanneer je kind met de fiets naar school moet
komen.

Maandag 18 maart:
Naaien is cool: 6de lj.
20.30: vergadering oudercomité
Woensdag 20 maart:
Spel jeugdboekenmaand 5A + 5B
Vrijdag 22 maart:
Spel jeugdboekenmaand 5C + 5D
Ma 25 t.e.m vr 29 maart:
Natuurklas 3A + 3D
Dinsdag 26 maart:
Bowling 2de lj.
Woensdag 27 maart:
Namiddag: spelinstuif voor 1ste en 2de lj.
Maandag 1 april:
Afvallabo 6de lj
Workshop afval “Viesvuilland” 2de lj.
Dinsdag 2 april:
Mick Plastick 6de. lj.
Voetgangersexamen 4de lj.

Maart/april

Donderdag 4 april:
15.00: boekenbeurs in turnzaal KH
Oudercontact

Ma 11 t.e.m. vr 15 maart:
Natuurklas 3B + 3C
Di 12 t.e.m. do 14 maart:
Medisch schooltoezicht 6de lj.

Het schoolteam wenst jullie

Woensdag 13 maart:
Namiddag: Sammypret voor 1ste en 2de lj.
Vrijdag 15 maart:
Naaien is cool: 6de lj
Pyjamadag van Bednet (trek je coole pyjama of
onesie maar aan!)

en een leuke vakantie!

