Paasprikkel 2018
VBA Anzegem, De Verrekijker

Pasen:
De lente in je hart toelaten
Luiken opengooien
Het laatste stof afschudden
Met een schone lei beginnen
De wereld tegemoet treden
Iemand bij de hand nemen
Vol vertoruwen
Openbloeien
Doorgroeien
Verder bouwen
Pasen:
Tijd dat Leven
Openbarst
In alle intensiteit
Kathleen Boedt

Onze schoolkalender tot de vakantie!
-

Paasvakantie: 31 maart – 15 april
16 april: instapdatum startende peuters, begin 3de trimester
21 april: Vormsel
24 april: overgang 3de kleuter – 1ste leerjaar: info-avond voor ouders
26 april: schoolreis
30 april: schoolvrije dag
1 mei: feest van de arbeid (geen school)
10 mei: Eerste communie 10.00
10-11 mei: O.L.H.-Hemelvaart – schoolvrije dag
14 mei: laatste instapdag voor startende peuters
14 mei – 18 mei: bosklassen 6de leerjaar
21 mei: Pinkstermaandag
22 mei: sportdag
28 mei tot 1 juni: Week van de fiets
o 31 mei: meester op de fiets
o 1 juni: strapdag
10 juni Dankviering (vaderdagviering) om 9.15
opendeurdag: 10u. – 12u.
12 juni: schoolreis peuter- 1ste kleuter/ Kinderboerderij Bokkeslot
Start proevenweek: maandag 18 juni
Rapportbespreking-oudercontact: donderdag 28 juni
Receptie zesde klassers: vrijdag 29 juni
Vrijdag 29 juni: laatste schooldag – einde om 11.50

Welkom bij ons op school
Na de paasvakantie:
Dag Ophelie, Emilia, Mette, Eloise, jullie plaatsje
is klaar gemaakt.
Hopelijk zijn jullie gauw thuis op onze school.

Weetjes over onze school
Leerlingenaantal: Onze VBA-school groeit …
Voor onze kleuterafdelingen mochten wij al 37
peutertjes inschrijven in onze VBA-scholen voor
volgend schooljaar. (20 voor de centrumschool, 17
voor De Verrekijker) We zijn heel blij om voor deze
peutertjes hun schooltraject te mogen opstarten.

Een gezellige drukte op onze
piepeloerendag toen de peutertjes met
hun familie al eens de klas kwamen
verkennen. (foto van de centrumschool waar
dezelfde gezellige drukte heerste als in De Verrekijker)

Wat een strijd tegen Joop Microob!
We hielden ons sterk, we zouden niet plooien, maar …
de griep, maar ook andere microben hadden onze school goed in zijn greep.
Enkele tips om Joop Microob te bestrijden:
- Goede handhygiëne … regelmatig handen wassen.
- Papieren zakdoekjes die na een goede snuitbeurt in
de vuilnisbak belanden.
- Zieke kindjes genezen het best in hun
thuisomgeving
- Siroop en andere medicijnen mee naar school?
Geen goed idee, want dit betekent dat jouw zoon of
dochter nog niet helemaal genezen is. Het is de dokter
die kan oordelen of jouw kind de medicijnen nodig heeft
in het verder genezingsproces. (Dus graag een doktersbriefje als uw kind
noodzakelijke medicijnen nodig heeft.) Een lepeltje siroop kan nog net,
maar graag zaken die ingrijpende acties vragen van de leerkracht tijdens
het school(klas)gebeuren vermijden.
- Goed dat uw kindje thuis blijft al heeft het maar een lichte koorts. Het is
ofwel ziek aan het worden of het is nog niet helemaal genezen
- Goed dat je eventjes afwacht om je kind naar school te sturen, als je kind
’s morgens diarree heeft of moest
overgeven.
Bedankt voor je begrip want sommige
beestjes zijn zo ….

Veilig om en rond de schoolpoort!
Een warme oproep van de school, gemeente, politie en
ouders die het wel goed proberen …. om op de juiste
manier te parkeren om en rond de school. Het
parkeergedrag van sommige bestuurders brengt soms
de veiligheid van de zwakke weggebruiker in gevaar.

Opvoeden een weg die we best samen gaan
Een week geleden kon ik, samen met 2 leerkrachten een
lezing, met als titel ‘Luister jij wel naar mij, meemaken
van Peter Adriaenssens.
Een lezing met een boodschap en heel wat opvoedingstips
waarvan ik er graag enkele met de lezer-opvoeder/ouder
wil delen.

-

- Praten – duiden waarom je een gedrag goedkeurt of
afkeurt
- Wijs verkeerd gedrag af, maar ga ook op zoek naar
de reden van het gestelde gedrag en zoek ‘samen met je
kind’ naar een oplossing.
- Heb aandacht voor de dingen die je kind zegt.
Grenzen stellen – grenzen bepalen en hierbij duidelijk zijn en volhouden bij een
gemaakte afspraak!
Kinderen leren omgaan met kleine tegenslagen om later grotere tegenslagen
aan te kunnen.
Kinderen leren omgaan met frustraties. Het kind zelf leren oplossingen zoeken.
De hersenen van kinderen zijn heel lang in ontwikkeling. Opvoeden is dus een
lang proces.
Kinderen moeten ook de taal leren van de gevoelens.
Respect leren opbrengen voor elk in zijn functie.
Geloven en vertrouwen scheppen in de professionaliteit en de expertise van de
mensen die met jouw kind op weg gaan in zijn leer- en leefproces.
Samen ploeg vormen in het voordeel van het kind. Dezelfde afspraken
nastreven schept duidelijkheid.

