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RAPPORTEN
Dank aan alle ouders, voor jullie bereidwilligheid om onze bevraging over de nieuwe rapporten in te vullen. Voor ons was het
erg leerrijk om jullie mening te lezen. We houden zeker rekening met een aantal bemerkingen en gaan aanpassingen doorvoeren.
Wij beseffen dat het rapport van Pasen niet zo eenvoudig was om een duidelijk zicht op de prestaties van je kind te krijgen. Om
die reden zullen we de waardenzinnen verminderen en er vliegers aan
toevoegen. We hopen zo dat jullie een beter beeld van de behaalde resultaten krijgen en beter kunnen vergelijken met vorige
resultaten.
Het herfstrapport en het paasrapport blijven wel rapporten zonder punten. Uit de eerste bevraging kwam duidelijk naar voor dat
een meerderheid van de ouders voorstander zijn van twee puntenrapporten en twee met waardenzinnen.

Juni = toetsenperiode = tips die helpen!
 Bied voldoende structuur en regelmaat aan: tijdig eten (en gezonde voeding), tijdig slapen, rustige studeeromgeving,
 Vermijd dat je kind te vaak afgeleid wordt: houd gsm’s, internet enz. uit de buurt. Bewaak ook het gebruik van
deze media.
 Op een goede studeertafel ligt enkel het hoogstnoodzakelijke.
 Verwen de kinderen met kleine attenties. Ze zullen zich in hun studiewerk gesteund voelen en ervaren dat er
ook leuke kanten zijn aan een examenperiode. Bijvoorbeeld: maak hun favoriete gerechtje klaar, zorg voor een
gezond tussendoortje, zorg ervoor dat ze hun favoriete tv-programma op een ander moment kunnen bekijken,
…
 Geef indien nodig voldoende het signaal dat falen kan (en mag) gebeuren. Blijf je kind evenwel motiveren.
 Je mag streng zijn tegen je zoon of dochter wanneer je ziet dat hij/zij zich onvoldoende voorbereidt (motivatie),
maar leg ook niet te veel druk. Zoek eerder naar de oorzaken van deze zwakke motivatie (bv. begrijpt het niet,
heeft nood aan begeleiding tijdens het studeren, …).
 Blijf je kind steunen, ook al vallen zijn/haar prestaties ondanks alle motivatie onverwacht tegen.
 Moedig je kind aan om in zichzelf te geloven en zorg dat je als ouder dat vertrouwen in je kind uitstraalt.
 Vergelijk je zoon of dochter niet met andere jongeren. Het zijn de resultaten van jouw kind die tellen.
Voortdurend vergelijken met jongeren die beter presteren, leidt tot een lager zelfbeeld of demotivatie.
 Let op mogelijke stresssignalen. Praat erover met je kind. Probeer even een rustpauze in te lassen (bv. filmpje
kijken)
 Bespreek toetsen en rapport met je kind, moedig aan en zorg voor nieuwe motivatie.
 Als er problemen zijn, twijfel niet om de leerkracht te raadplegen!
VEEL SUCCES!

MILIEUBOOT
De milieuboot nam onze kinderen van het vijfde leerjaar mee voor een boeiende en leerrijke verkenning
van de waterloop. Drie uur lang mochten ze mee met een binnenschip op het Albertkanaal. Ondertussen
maakten ze kennis met het kanaal, het leven op en om het water, het belang van water en van watersystemen. Ze ondervonden waarom integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzaam omgaan met
water en waterlopen van levensbelang zijn.
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SLOTMOMENT AQUAMARIJN
Onze kleuters van de tweede en derde kleuterklas gingen ook dit schooljaar weer op
geregelde basis naar woonzorgcentrum
Aquamarijn om samen met de bewoners te
turnen en te dansen.
Op 15 mei gingen onze vier klasjes een laatste
keer dit schooljaar. Jong en oud genoot hier
zichtbaar van!
Niets is zo sterk dan een band tussen grootouders en kleinkinderen!

MAMADAG
Naar aanleiding van Moederdag mochten de mama’s van onze kleuters een dagje mee komen spelen,
turnen en dansen! Wat genoten onze mama’s van deze leuke dag, en onze kleuters vonden het super!!

LENTEWANDELING IN HET PRINSENPARK
Onze leerlingen van
het lager gingen deze
maand op lentewandeling in het Prinsenpark in Retie om
samen op natuurontdekking te gaan. Ze
genoten van een lek-
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NAAR BAKKER ERIC
Onze leerlingen van het derde leerjaar brachten een bezoek aan de bakker. Ze
kregen een rondleiding in de winkel en in de bakkerij. Ze kregen uitleg over de
machines in de bakkerij en mochten nadien zelf aan de slag. Ze mochten zelfs
hun eigen brood maken om mee naar huis te nemen! Bedankt bakker Eric!

TANDEMLEZEN

Joepie...wij krijgen een leesvriendje!

Onze eersteklassers zijn gestart met tandemlezen
en krijgen dan een leesvriendje uit het vierde leerjaar met wie ze
samen lezen.
De kinderen van het vierde leerjaar stellen vragen over het verhaal. Dit is een win-win verhaal voor beide lezers.
Gerichte vragen stellen is en blijft moeilijk en dat oefenen onze
vierdeklassers op deze manier. Als ze het gewenste antwoord
op hun vraag krijgen, was het een goede vraag.

Onze eersteklassers zijn gewoon fier dat ze mogen voorlezen.
Kei leuk was het!

SPORTDAG
Op 13 mei genoten de kinderen van de
lagere school, onder een stralend zonnetje van een sportieve dag. Altijd leuk
om van verschillende sporten te kunnenproeven.
Bedankt aan de vele vrijwilligers en
sportclubs voor hun hulp en ondersteuning!
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VERKEERSWEEK
Het is belangrijk om kinderen wegwijs te maken in het steeds drukker wordende verkeer. Daarom organiseren we naar jaarlijkse gewoonte onze grote verkeersweek. Alle klassen
legden een verkeersparcours af op de speelplaats om zo hun fietsvaardigheden te oefenen. We merken jaarlijks dat kinderen minder mobiel zijn met
hun fiets. Maak daarom tijdens de komende vakantie eens extra tijd om samen met je kind te gaan fietsen. Zalig voor groot en klein!!
Na een flinke poetsbeurt maakten we een grote fietstocht.
Bedankt aan alle sympathisanten om onze kinderen te begeleiden
tijdens deze fietstocht!!

OP PAD MET DE AGENT
Onze eersteklassers gingen tijdens de verkeersweek op stap
met een agent. Ze leerden hoe ze veilig de straat kunnen oversteken. welke verkeersborden we tegenkomen op weg
naar school. Daarna moesten
we ook alleen oversteken.
Dat was wel een beetje spannend! Maar onze jongens en
meisjes hebben dat super
flink gedaan!

BEZOEK AAN HET GEMEENTEHUIS
Op 7 mei gingen onze leerlingen van het vierde leerjaar op bezoek
in het gemeentehuis. Als gids hadden we niemand minder dan
onze burgemeester, Ward Kennes. We maakten kennis met de
vele mensen die daar werken en
mochten zelfs in de stoelen van
de gemeenteraadsleden gaan
zitten!
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LEVENSBESCHOUWING
Onze eersteklassers maakten deze maand mooie bloemen om het Mariakapelletje vlakbij de school te
versieren. Onze vierdeklassers luisterden geboeid naar het Godly Play verhaal over Mozes. De
leerlingen van het zesde leerjaar werkten tijdens een ILC rond de verschillende levensbeschouwingen
en stelden deze voor op een creatieve manier.

SCHOOLREIS NAAR GENT
Ghent, here we come! Op 24 mei maakte deze prachtige stad kennis met de jongens en meisjes van ons
vierde leerjaar. Ook de zon was gans de dag van de partij! We gingen van start met een stadswandeling
en keerden terug in de tijd in ‘De School van Toen’ en ‘Het Gravensteen’. Wat een belevenis!
Als afsluiter konden we ons nog heerlijk uitleven in de grote
en vernieuwde speeltuin van Puyenbroeck.
Ronduit een heerlijke dag!
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PROJECT AFVAL / MOS = MILIEUZORG OP
SCHOOL
Onze kleuters werkten allemaal samen rond het
project ‘afval’ en leerden goed sorteren met de afvaldiertjes Miep de Muis, Sissi de Slang, Busjesmonster en Mier Papier.
Met de materialen van Mooimakers.be gingen ze
op stap om de straten en parkings rondom de
school weer afvalvrij te maken.
Lollystokje of een prop

Ook de vuilnismannen van het
IOK kwamen met hun splintermaak geen rommel
nieuwe vrachtwagen langs om
ons wat meer uitleg te geven
ruim het op!
over hun werk. Onze kleuters,
en ook de juffen, hebben genoten van dit bezoekje. Dankje- Appelschillen, lege zakken
wel!
doe het in de afvalbak-

Onze kleuters vragen aan de ouders om hun harde werk te respecteren
en geen sigarettenpeuken op de grond te gooien aan de poort!

ken!

Proficiat aan de
jarigen van mei!!
Het feestje was
weer zeer
gezellig én lekker
smullen van
croque!
ZONNEBLOEMEN PLANTEN
GEBOORTES
Op 22 mei kreeg Twan
(groene kikkerklas) er
een broertje bij. Welkom
Mil!
Kleinzoon van meester
Jef Janssens.

Deze maand brachten de leerlingen van het derde
leerjaar het zonnetje naar de Vlieger door zonnebloemen aan te planten op onze speelplaats. In afwachting tot ze beginnen groeien, werden ze alvast
van voldoende water voorzien. En nu maar hopen
dat het stevige en mooie zonnebloemen worden!
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BOS VOL APPS EN PIXELS
Met een tablet vol apps trokken onze leerlingen van het zesde leerjaar de natuur in aan de Hoge Rielen
om mooie plekken vast te leggen. Aan de hand van opdrachten mochten ze volop fantaseren, verzinnen
en experimenteren. Ze konden zelfs een eigen cool stripverhaal maken!
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Viering einde
schooljaar
Grote vakantie
om 11u55!
We zien jullie weer
op maandag 2 september

BELANGRIJKE DATA





8 en 9 juni: lentefeest
10 juni: Pinkstermaandag
23 juni: midzomerhappening
28 juni: school tot 11u55, start grote vakantie

VRIJE DAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR






Maandag 30 september 2019: facultatieve vrije dag
Vrijdag 18 oktober: pedagogische studiedag
28 oktober t.e.m. 3 november 2019:
herfstvakantie
11 november 2019: wapenstilstand
23 december t.e.m. 5 januari 2019: kerstvakantie





Maandag 27 januari 2020: facultatieve vrije dag
24 februari t.e.m. 1 maart 2020: krokusvakantie
6 april t.e.m. 19 april 2020: paasvakantie








1 mei 2020: Dag van de Arbeid
20 mei 2020: pedagogische studiedag
21 mei t.e.m. 22 mei: Hemelvaart
1 juni: Pinkstermaandag
1 juli t.e.m. 31 augustus: zomervakantie
29 augustus, 18:00u—20:00u: opendeur

INFOMOMENTEN
NIEUW SCHOOLJAAR
29 augustus opendeurdag
3 september: 3de en 4de leerjaar
4 september: 2de en 5de leerjaar
5 september: 1ste en 6de leerjaar
11 september: kleuterschool
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