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 dat is tijd voor( VOOR) LEZEN maar ook voor SPELLETJES spelen.  
 

Hoe vaak zitten jullie met het gezin aan de keukentafel om een spelletje te spelen? Het is niet alleen heel gezellig, maar van 
spelletjes spelen leren kinderen! Vijf redenen om vaker de spelletjeskast in te duiken: 

 
1. MEER QUALITY TIME MET JE GEZIN 

Samen spelen is samen geluksmomentjes delen. Daarbij blijkt uit onderzoek dat ouders graag meer quality time willen 
doorbrengen met het gezin en op hetzelfde moment pedagogisch verantwoord bezig willen zijn en kinderen zo taal-
vaardig te maken en hun creatief denken te stimuleren. 

 

2. HAND-OOG COÖRDINATIE TRAINEN 
Wil je je reflexen testen en kijken wie de snelste van de familie is? Er zijn een aantal spelen waarbij je echt oefent op de  
hand-oog coördinatie van je kinderen én die van jezelf! 

 

3. OMGAAN MET EMOTIES 
Vinden jouw kinderen het soms ook lastig om over hun emoties te praten en weten ze niet goed hoe? Met gezelschaps-
spelen leren je kinderen omgaan met winnen en verliezen en de emoties die daar aan gekoppeld zijn.  

 

4. FANTASIE STIMULEREN 
Er was eens… Gebruik je fantasie en bedenk samen de leukste, grappigste en mooiste verhalen ook die leuke gezel-
schapsspelen zullen jullie veel plezier opleveren.  

 

5. LEREN BESCHRIJVEN 
Visuele kenmerken van dieren en objecten beschrijven en herkennen en zo extra taal gebruiken. Alweer een positief 
voordeel van spelletjes spelen! 

 

Er zijn genoeg redenen om het spelen van een spel te stimuleren. Daar heb je zowel als ouder als kind enorm lang 

plezier van! Maak je dus klaar voor een middag of avond vol speelplezier met het hele gezin. 

 

We wensen jullie een deugddoende herfstvakantie toe! 

Hou VRIJDAG 26 NOVEMBER alvast vrij 
voor onze LICHTJESWANDELING! Samen 
met Slimme Lotje gaan we op zoek naar 

de juiste toverspreuk!  
Neem je zaklamp mee en geniet van leuke 

verhalen op onze tocht!" 
 

Wandelen in kleine groep ( 20-25) onder leiding van Lotje die onderweg ver-
halen vertelt.  

Wandeling met hapje ( soep-hotdog) en drankje én 1 fakkel per gezin.  
Volwassenen € 5 en kind € 2,50 

Verschillende startmomenten tussen 17:00 en 19:30.  
Inschrijving (met tijdslot ) komt na de herfstvakantie.  
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Recent kregen we op school melding van ongepaste content die verspreid wordt via chatgroepen van onze leer-
lingen. We willen langs deze weg nog eens duiden op het belang van mediaopvoeding van je kind(eren). 
 

Hoe kan je kinderen als ouder wegwijs maken in de digitale wereld? Dat is een hele uitdaging want al te vaak we-
ten kinderen beter als de ouders hoe alles werkt. Toch is het als ouder belangrijk om de vinger aan de pols te hou-
den. 
 

Voor de meeste sociale media is de minimumleeftijd in België voor een account 13 jaar. Dit is onder andere omdat 
het moeilijk is voor jonge kinderen om kritisch na te denken over wat ze online zien. Toch zijn er heel wat jongere 
kinderen die al een account hebben (op bv. TikTok, Snapchat, Instagram) hoewel dit eigenlijk niet mag. Is je kind 
jonger dan 13 jaar? Dan moet je als ouder de toestemming geven wanneer je kind gebruik wil maken van sociale 
media. Denk hier goed over na en leg uit aan je kind waarom je die toestemming al dan niet wil geven. Maak 
samen een profiel aan en hou een oogje in het zeil. Zorg dat de privacy-instellingen goed ingesteld zijn. Geef mee 
dat je kind enkel vrienden toevoegt die hij/zij ook offline kent. Breng hen op de hoogte van de risico’s en zorg bij-
voorbeeld dat ze vooral wanneer jij in de buurt bent, online gaan. 
 

Hoe verschilt de mediaopvoeding van jonge kinderen van die van oudere kinderen? 
Jonge kinderen (ongeveer tot de leeftijd van 8 jaar) zijn nog niet in staat om zelf goed na te denken over wat wel of 
niet kan. Je stuurt hen best meteen de juiste richting uit door duidelijke grenzen op te leggen. Met oudere kin-
deren kan je samen afspraken maken en op zoek gaan naar een compromis waar iedereen zich in kan vinden. Meer 
nog, door hen een stem te geven, verklein je de kans dat ze zich zullen verzetten. 
 

Ander huis, andere regels? 
Grootouders, ouders van vriendjes, ex-partner … Ze hebben vast hun eigen kijk op mediaopvoeding. Bij hen gelden 
er dus misschien andere regels dan in het gezin van het kind of de jongere. Dat is niet per se erg: het is goed dat 
kinderen en jongeren leren omgaan met verschillende contexten. Toch kan het geen kwaad om als opvoeder een 
praatje te slaan met andere volwassenen in de omgeving van het kind, als er echt regels of afspraken zijn waar je 
graag consequent in bent. 
 

Moet je over alles afspraken maken? 
Afspraken helpen kinderen om te beseffen dat er grenzen zijn, dat niet alles zomaar kan en dat er bepaalde ver-
wachtingen zijn die ze nu eenmaal moeten respecteren. Nu én later. Ze zijn dus broodnodig bij de opvoeding van 
kinderen, maar hoe je dat invult, beslis je zelf. Alles wat je als opvoeder belangrijk vindt, kan je met kinderen be-
spreken (mits ze hier oud genoeg voor zijn). Dat betekent ook dat je niet per se over alles afspraken hoeft te ma-
ken: je voelt vanzelf wel aan wanneer dat wel en niet nodig is. 
 

Kinderen controleren: mag dat? 
Instellingen voor ouderlijk toezicht of parental control kunnen volwassenen helpen om een oogje in het zeil te hou-
den bij het gebruik van toestellen of apps. Toch mag dit het gesprek tussen ouders en kinderen niet vervangen: 
praten is altijd de eerste stap. Kinderen of jongeren controleren achter hun rug om is altijd een no-go: wil je hen 
mediawijs maken en ervoor zorgen dat ze jou aanspreken als ze hulp nodig hebben, dan is vertrouwen noodzake-
lijk. 
 

Wat moet je als opvoeder weten? 
Wil je kinderen of jongeren in jouw omgeving graag mediawijs maken, maar heb je het gevoel dat je zelf nog niet 
helemaal ‘mee’ bent?  
Neem dan gerust een kijkje in vele mediawijze dossiers en ontdek wat je over elk thema moet weten. 
We geven hierbij alvast enkele websites mee waar je meer info kan vinden: 
www.mediawijs.be 
www.medianest.be 
www.veiligonline.be 
 

Veelgestelde vragen over sociale media, internet, gaming, cyberpesten…  
https://www.veiligonline.be/veelgesteldevragen#t1n1123  

https://www.mediawijs.be/nl/artikels/parental-control-do-or-dont
http://www.mediawijs.be
http://www.medianest.be
http://www.veiligonline.be
https://www.veiligonline.be/veelgesteldevragen#t1n1123
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KLEUTERPLEZIER MET DE NIEUWE FIETSEN 

Pompoenengekte in de 2e kleuterklas 
Als echte pompoenpapeters moeten de papegaaien en olifanten 
natuurlijk leren over pompoenen! We gingen tellen, wegen, 
sorteren, verstoppen en nog véééél meer! 
Was het maar het hele jaar "pompoenmaand" in Kasterlee! 

    4 OKTOBER DIERENDAG BIJ DE EERSTE KLEUTERKLAS 

DOOS VOL GEVOELENS DERDE KLEUTERKLAS 
 

We leren FRANS met FLON FLON IN DE DERDE KLEUTER-
KLAS 

 

 

HERFST BIJ DE KLEUTERS           
WEEK VAN HET BOS 

K3: Samen met Sissi de slang en Leo maat gingen 
wij metend aan de slag in het bos. 
We genoten ook van alle mooie herfstkleuren, geu-
ren en geluiden. 
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DE KLEUTERS WERKEN ROND HET JAARTHEMA 21-22 

Je zitje is geBOEKt in De Vlieger ! 
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 EERSTE LEERJAAR -  VIESVUILLAND 

Dinsdag 12/10 was de prinses van Viesvuilland 
op onze school.  

Zij had hulp nodig om haar land weer schoon te 
maken.  De koning had haar naar België ge-
stuurd om te leren hoe je met afval moet om-
gaan. Want in Viesvuilland kenden ze er echt 
niets van!  

Onze vriendjes van het eerste leerjaar wisten 
wel hoe ze afval moesten sorteren en toonden 
dit aan de prinses! 

De koning was zeer tevreden want Viesvuilland 
was nu weer schoon! 

N i e u w s b r i e f  n o v e m b e r  2 0 2 1  

LAGER en KLEUTER 
Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoe-
nen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Met Saved by the bell worden alle scho-
len opgeroepen om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel 
eens extra te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op goed, 
kwaliteitsvol onderwijs. Dit jaar ging Saved by the bell door op dinsdag 5 oktober '21.  

 

 ZESDE LEERJAAR 
NAAR HET FRANS MASEREEL CENTRUM 

EN 
OP FIETSTOCHT NAAR HET PRINSENPARK 
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Het is hoog tijd dat meisjes hun eigen 
leven mogen leiden, met dezelfde kansen 
en vrijheid als jongens. Zonder barrières 
die hun ontwikkeling in de weg staan, 
zoals gedwongen trouwen wanneer ze 
nog kind zijn.  
 
Op maandag 11 oktober 

– Wereldmeisjesdag – hebben ook wij hier extra aan-
dacht aan besteed!  

 
BOSACTIVITEIT 
 IN HET DERDE  
LEERJAAR 

1E EN 2E LEERJAAR PAKAWIPARK 
EERSTE LEERJAAR DIERENDAG  4 OKTOBER 

DERDE LEERJAAR _  DENKSPELLETJES EN EMOTIES UITBEELDEN 

 
L5    DAG VAN DE  

SPORTCLUB 
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HET 6e leest voor aan  Leerlingen van 1A en in 1B was er een heel leescircuit 

 

KUNSTKUUR MET HET 3e  
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Een dank je wel aan ons  
 oudercomité voor deze overheerlijke    

 pompoensoep! 
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Maandag Dinsdag Woensdaag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 
Allerheiligen 

2 
Allerzielen 

3 4 5 6 7 

8 
K3 ZWEMMEN 
 

L6 DISCOVERDAG 
SAG 

9 
  

10 
 
FRUIT 

11 
 
Wapenstilstand 
Vrije dag 

12 
 
Facultatieve 
vrije dag 

13 14 

15 
 

L6 CLB med. 
onderzoek 
 

Zwemweek 
 lager 

16 17 
 
FRUIT 

18 19 20 21 

22 
 
K3 zwemmen 

23 
 
L6 workshop 
Lego WEDO 
 
 

24 
 
FRUIT 

25 26 
 
 
 
LICHTJES-
WANDELING 

27 28 

29 
 
Zwemweek 
 lager 

30      

Familienieuws 
 

De ouders van Colette (L5B) en Kamiel (L2B) traden  in  
het huwelijksbootje op 21 oktober 2021. 
 
 

 Op 11 oktober 2021 werd Jules Severeyns, kleinzoon van juf Ingrid    
                 geboren. 
 Op 9 oktober werd Fé (GK) grote zus van Iza. 
 
 

  DIKKE PROFICIAT! 

November 2021 
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HERFSTVAKANTIE 

BELANGRIJKE DATA EN WEETJES 
 

! K3 zwemmen eerste dag na herfstvakantie, ZWEMGERIEF niet vergeten ! 
 
 

Kersthappening en oudercontact op woens-
dag 22 december. 
 

Op vrijdag 24 december sluit de school om 12.00 uur. 
 

Kerstvakantie vanaf 25 december t.e.m. zondag 9 januari 2022. 


