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VBA Anzegem, De Verrekijker

Troost en licht in duisternis.

Weet dat ‘triest’ een mens uitput.
De levensmoed gaat verloren.
Het vertrouwen in mensen verdwijnt.
De eenzaamheid haalt de
bovenhand.
Bitterheid kruidt elk menselijk
contact.
De duisternis overheerst het leven.
Maar....
triest kan anders gaan klinken
als mensen troost vinden bij elkaar
en het diepste met elkaar willen delen
Want ‘troost’ versterkt dan de mens.
Hij voelt dat hij niet alleen is.
Hij krijgt hoop en gaat weer dromen.
Het is voor elk van ons een uitnodiging
om dit te proberen.
Laat ons in de donkere tijden die eraan
komen licht brengen met onze troostende
aanwezigheid.
Uit tekst van Antoon Vandeputte

Prettige …

Onze schoolkalender tot aan de kerstvakantie
-

Herfstvakantie: 25 oktober-2 november
Maand november: beeldknap
10 november: schoolvrije dag
11 november: Wapenstilstand. Onze
centrumschool helpt deze viering verzorgen.
18 november: grootouderfeest V2
26 november: pedagogische studiedag.(schoolvrij
voor de kinderen)
27 november: grootouderfeest V1
5 december: Sint op school
8 december: Start proeven
15 december: Einde proeven
18 december: Oudercontact met rapportbespreking
19 december: Kerstmusical 3de graad V1
24 december: Kerstviering op beide parochies verzorgd door de
kinderen van onze school.
9 januari: Nieuwjaarsreceptie voor VBA – medewerkers.

De volledige schoolkalender kan je op onze website vinden.

Welkom bij ons op school
Na de herfstvakantie voor het eerst naar school:
Welkom Jasper, Evert, Charles.
Hopelijk voel jullie zich snel thuis op onze school.

Goed om weten … of aandacht voor …
Veiligheid voor onze kinderen om en rond de school:
Nogmaals een oproep om bij schoolbegin en schooleinde het landelijke
karakter om en rond de school te respecteren. Hou onze
schoolomgeving autovrij! Enkele meters stappen is gezond voor ons
allemaal! De enkele parkeerplaatsen die straks in gebruik gaan aan onze
school zijn bestemd voor directie, minder-valide, bezoeker en leverancier.
Het is voorzien dat de gemeente de aansluiting met de straat zal
verzorgen. Deze strook zal dienen als een kiss-and-ride-zone!

Kinderen naar de opvang bij ons op school!
De betalende opvang georganiseerd door de
gemeente loopt van 7.00 tot 8.20. De opvang
die de school voorziet start om 8.20. Als je
jouw kinderen ’s morgens bij Erika brengt dan
wordt uw kind geregistreerd en zal de
gemeente een bijdrage vragen.
Omdat er ’s morgens nogal een drukte is om
en rond de opvang en om een veilig overzicht
te houden over de kinderen wil ik een uitdrukkelijke oproep doen om:
- Alleen je kinderen af te zetten bij Erika van de opvang, als je
ochtendopvang wilt voor je kinderen.
- Alle ouders die geen gebruik willen maken van de betalende
ochtendopvang te wachten op de speelplaats tot 8.20 tot de
leerkracht van opvang er is.
Schoolreglement
Alle scholen kregen de opdracht om hun
schoolreglement aan te passen met enkele
belangrijke gegevens. Het gaat hier vooral om
items wat betreft onderwijsregelgeving,
organisatie van leerlingengroepen, ouderlijk
gezag, engagementverklaring van ouders,
inschrijven van leerlingen Weldra zal je het
vernieuwde schoolreglement met haar
aanpassingen vinden op onze website.
Evalueren en rapporteren
Met de leerkrachtenploeg zijn wij op weg naar een
nieuw evaluatiesysteem. We willen naast dat
puntensysteem nog iets meer. Wij zijn ervan
overtuigd dat punten niet alles zeggen of soms een
verkeerde boodschap geven. Wij willen ook alle
partners in de leerontwikkeling van het kind
betrekken.

De werken aan onze nieuwe school blijven vorderen …
De aannemer Johan Terras werkt met zijn ploeg vlotjes verder aan de
schoolomgeving. Wij nemen onze speelplaats pas in gebruik als we de
veiligheid van de kinderen kunnen garanderen. Alleen als de speelplaats
volledig klaar is spelen we na de herfstvakantie op onze nieuwe
speelplaats.
Onze nieuwe school doorstond met glans alle keuringen.
Als onze speelplaats in gebruik is, zullen wij de ‘echte’ ingang ter hoogte
van de speelplaats geopend worden en zal de doorgang via de toiletten
gesloten worden.
De mediaberichten rond radon in gebouwen (met de
passiefgebouwen extra in de kijker) heeft eigenlijk
alles te maken met een goede ventilatie. Ook voor
jullie woning is het belangrijk om voldoende te
ventileren. In onze nieuwe school hebben wij 3
ventilatiegroepen staan. Voor elk gebouw 1.
(schoolgebouw, refter, blokje leraarskamer – bureau
directie) Het komt er op aan om de ventilatie heel
goed op te volgen en ze optimaal te laten werken.
Deze week krijgen we een opleiding hoe wij deze ventilatie kunnen
opvolgen en onderhouden.
Onze ventilatie werkt als volgt: Verse lucht wordt aangezogen van buiten,
wordt opgewarmd, wordt gestuurd naar alle klassen via de kanalen, de
gecirculeerde lucht verlaat het gebouw nadat de warmte werd
gerecupereerd. Op de website ecobouwers.be kan je nog aanvullende info
vinden n.a.v.
deze berichtgeving.
Verder is onze bewegingsruimte op
onze zolder in volle ontwikkeling. Het
klein bewegingsmateriaal en het
sportraam zijn al aanwezig. Nu is het
nog wachten op de levering van de
andere toestellen, die al een tijdje in
bestelling staan.
Om onze bewegingsruimte met zijn
toestellen te beschermen vragen we dat elke leerling sportschoentjes
draagt tijdens het bewegingsmoment. Dit betekent dat wij ook voor onze
kleuters een oproep doen om uit te kijken voor gymschoentjes. Veilig
bewegen op kousen is geen optie als we willen zorg dragen voor de
veiligheid.

Veilig beweging met gepaste schoenen
ook voor kleuters.
Ouders van kleuters graag een genaamtekend
turnzakje voorzien met genaamtekende
turnschoentjes. Koop bewegingsschoentjes die
gemakkelijk door uw kind kunnen aan- en
uitgetrokken worden en met een redelijk
stevige zool.
De 'nieuwe' leerlijn zwemmen …
een toelichting van onze leerkracht bewegingsopvoeding.
Iedereen leert zwemmen, maar
welke zwemslag het kind als eerste
leert, is hierbij niet de
belangrijkste vraag. Kinderen
moeten een techniek leren waarbij
ze zich veilig en goed voelen.
Hierbij staat de motorische
ontwikkeling EN veiligheid in en
rond het water voorop.
Ieder kind zou de vaardigheid van 'zich veilig verplaatsen in het water',
aangeleerd moeten krijgen. Tot nu toe was het voldoende voor de ouders
als hun kind een bepaalde afstand kon overbruggen in het zwembad.
Eigenlijk geeft dit onvoldoende indicatie of het kind 'watersafe' is en
bijgevolg schept dit een vals veiligheidsgevoel bij ouders en het kind.
Vanuit dit oogpunt werd vertrokken om een nieuwe leerlijn zwemmen te
ontwikkelen...
Er werd de laatste maanden heel wat geschreven in de media. Vaak gaf
dit een verkeerd beeld naar de ouders over de nieuwe leerlijn. "Moet mijn
kind nu plots geen schoolslag meer kunnen?"
Ja en nee.
Het staat niet meer ter discussie welke zwemslag de kinderen moeten
aanleren maar de focus ligt vanaf nu op het doelmatig voortbewegen in
het water. Dit doelmatig voortbewegen is een succesvolle combinatie van
evenwicht, verplaatsen en coördinatie in het water. De mate waarin we
kunnen besluiten of een leerling het doelmatig voortbewegen beheerst

kunnen we met verschillende opdrachten of
combinaties van opdrachten testen. Deze
test heet 'de watersafety test'.
De leerlingen die slagen in deze test kunnen
'watersafe' genoemd worden en kunnen
vanaf deze test overgaan naar een uitdieping in een bepaalde zwemslag.
De watersafetyvaardigheden zijn trouwens minder technisch dan
bijvoorbeeld de zwemslagen (schoolslag, crawl,…), en kunnen op deze
wijze beter geïmplementeerd worden in het onderwijs dan
sporttechnische vaardigheden.
Besluit:
We verwachten allemaal vaak té snel té
veel van de zwemvaardigheden van onze
kinderen. We moeten terug naar de basis
en ons de vraag stellen: "Waarom willen
we eigenlijk dat ons kind leert zwemmen?".
Het antwoord van onze ouders op deze vraag is meestal: "veiligheid".
Ouders willen dat hun
kind leert
zwemmen uit
veiligheidsoverwegingen,
zodat ze op
vakantie hun kind in het
zwembad kunnen
laten spelen zonder zich
zorgen te hoeven
maken. Of het kind zich
dan kan redden in
schoolslag, crawl,
hondjesslag of
supermanslag, is van
ondergeschikt
belang. Het moet doelmatig kunnen voortbewegen en DAT zal de focus
worden voor het zwemondericht vanaf nu.
Sporttechnische slagen zoals schoolslag, crawl, rugslag,…kunnen
aangeleerd worden wanneer het kind 'watersafe' is en de 'watersafety
test' tot een goed einde heeft gebracht.

Geniet van de kleuren van de herfst!

