Herfstprikkel 2015
VBA Anzegem, De Verrekijker

Een troostend woord,
een sprankeltje licht voor
iedereen die moet leven
met een lege plaats.
Mooi is de dag waarop jij genoemd wordt.
Mooi al is die dag niet zonder pijn.
Mooi is de dag waarop jouw levenslied klinkt,
iemand vertelt van wie jij was
Dat jij wel weg maar niet voorbij bent.
Mooi is die dag waarop je naam klinkt,
als een chanson uit een geliefd verleden.
Mooi is die dag met een geur van nostalgie,
toen alles nog zo zorgeloos was
dat wij dachten dat dat voor eeuwig zou zijn.
Mooi is de dag waarop je naam er ineens weer is.
Niet dat versleten refrein over vooruit moeten kijken.
Mooi is de dag waarop terugkijken ook mag.
Zo een dag is een liefdesomarming
die sterkt op de weg die ik verder ga van dag tot dag.
Mooi is de dag waarop jij wordt genoemd.
Een kaarsje brandt voor jou.
Mooi is de dag waarop jij leeft als gisteren.
Jij bent wel uit de tijd gevallen
maar leeft in die andere eeuwige tijd van de liefde.
Marinus van den Berg

De linde,
met een wit lint,
wapperend in de wind
herinnert
aan wie er niet meer is...."

Onze schoolkalender tot aan de kerstvakantie

-

- Herfstvakantie: 31 oktober-8 november
- 9 november: Bezoek aan de boekenbeurs van het
Davidsfonds.
- 11 november: Wapenstilstand. (geen school)
- 17 november: leerlingenraad ‘afspraken op school’
- 17 november: grootouderfeest
- 18 november: netbaltornooi: 3de graad
2 december: Alles met de bal (1ste graad)
4 december: Sint op school
7 december: Start proeven
15 december: Einde proeven
17 december: Oudercontact met rapportbespreking
24 december: Kerstviering verzorgd door de kinderen van onze
school.
8 januari: Nieuwjaarsreceptie voor VBA – medewerkers.
23 januari: instapviering

De volledige schoolkalender kan je op onze website vinden.

Welkom bij ons op school
Na de herfstvakantie voor het eerst naar school:
Welkom in de peuterklas: Eli, Armand, Mats,
Alexander, Mathis, Julia
Hopelijk voelen jullie zich snel thuis op onze school.

Goed om weten … of aandacht voor …
Veiligheid op weg naar school:
Onze VBA-kinderen zullen voortaan in het oranje in het
straatbeeld komen.
Met de slogan ‘Ik ben graag gezien’ brengen we een
dubbele boodschap.
1. Elk kind op onze VBA-school proberen we met de beste
zorgen graag te zien.
2. Wij willen graag dat elk kind gezien wordt in het verkeer,
zodat het veilig naar school kan.
Dank aan 2 maal 2 voor het aanleveren van onze fluojasjes.

Evalueren en rapporteren
Met de leerkrachtenploeg zijn wij al een tijdje op weg
naar een nieuw evaluatiesysteem. We willen naast dat
puntensysteem nog iets meer, omdat wij ervan overtuigd
zijn dat punten niet alles zeggen of soms een verkeerde
boodschap geven. Wij willen ook alle partners in de
leerontwikkeling van het kind betrekken. Dat is in de
eerste plaats het kind zelf, met leerkrachten en ouders
als ondersteuners en begeleiders in die leerontwikkeling.
Wat is anders:
Het rapport is uitgebreider.
Dagelijks werk (tussentijdse proeven) en de grote
proeven worden naast elkaar vermeld later in het kerstrapport.
- Elke evaluatie wordt vermeld.
- De leerkracht kan een toelichting geven bij een proef en kan aan het
gegeven cijfer een oordeel geven met een smiley. (Een 7/10 kan voor het
ene kind een heel puike prestatie zijn, terwijl dit voor een ander kind veel
beter kan.) Wij willen elk kind blijven uitdagen volgens zijn
mogelijkheden.
- Wij willen ouders met ons meenemen om voortaan hun totale kind met
zijn talenten en mogelijkheden te bekijken en niet alleen het eindprocent!

Ouderraad bedankt voor:
Terug een mooie editie van FeestInHetDorp! De
centjes van jullie vrijwillige inzet, het grote succes …
stroomt terug naar de werking van onze school.
De dragende schouders bij schoolse activiteiten
Die extraatjes waar je als school beter van wordt.
Een positief geïnspireerde ouderraad maakt een
school nog krachtiger.
Een facebookpagina voor onze school?
Wij vroegen jullie mening i.v.m een facebookpagina voor onze
school.
Over onze volledige school kregen we 241 brieven terug, waarbij veelal
niet geantwoord werd op onze vraag.
De reacties die we kregen waren dan heel verdeeld.
Wij houden het daarom bij onze huidige infodoorstroming:
Schoolprikkel en schoolkrantje van de ouderraad.
- Schoolwebsite
- Blogs

Wat doet het deugd:
- Als je als school de naam hebt een
krachtige school te hebben.
- Een team te hebben die als doel stelt het
beste voor de kinderen te willen
realiseren.
- Bij extern bezoek te horen te krijgen dat
het niet alleen het gebouw is dat
uitstraling heeft/geeft.
- Een sterke zorgomkadering te kunnen realiseren zodat wij voor elk kind
ons beste beentje kunnen voorzetten.
- Dat wij op onze school luisteren en kijken naar kinderen om ‘hun’ eigen
leertraject op te zetten tegen de achtergrond van goed onderwijs.
- Ouders op onze school te hebben die een groot vertrouwen hebben in het
VBA-team.

Organisatie kleuterwerking:
Na de herfst- en kerstvakantie zetten heel wat kindjes hun eerste stapjes naar
de klas. Omdat de groep vlug te groot wordt, zullen de oudste kleuters af en
toe deelnemen aan het klasgebeuren in de 2de kleuterklas. We werken met
open deuren. Dit betekent dat:
- Er soms een groepje van de grote kleutergroep kan aansluiten om een
activiteit te doen in de tweede kleuterklas.
- Dat er afspraken worden gemaakt om in de organisatie kinderen vooral
uit te dagen.
- Dat we hopen met deze organisatie kinderen nog dichter op te volgen en
te laten ontwikkelen op hun niveau en te stimuleren naar dat trapje horen
…

Nogmaals in de

aandacht: VERNIEUWDE NUMMERS
om de school te bereiken.

Algemeen nummer voor beide scholen!

056651890

Directie (rinkelt in V1 en V2)

056651898

School De Verrekijker:

056651891

Zorg V2 of klas juf Marleen
Opvang De Verrekijker

056651897

Op dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag heb ik in mijn vaste dag op
de school te Grijsloke. Als je met iets zit, dan maak ik daar graag tijd voor.
Soms is een afspraak plannen misschien wenselijk.

