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Beste lezer, 

Na enkele dagen heerlijke ‘Indian Summer’ dagen komt de herfst stilaan binnensluipen. 

De bladeren dwarrelen langzaam van de bomen en iedereen zit allang weer in het ritme 

van het naar school gaan. 

Het is altijd weer wennen om je over te geven aan een herfstachtige periode, wetend dat 

het donkerder en kouder gaat worden. 

Maar wie zich verbindt met de mooie natuur, weet dat de herfst een fijne tijd kan zijn. 

 

Op onze school blijven we alvast zorgen voor de warme en gezellige drukte van elke dag. 

Zowel de kleuters als de kinderen van het lager genoten van een supertoffe, stralende 

bosdag. Hierbij willen we niet nalaten om de ouders te danken die zich vrijmaakten om te 

helpen op de bosdag en/of die zorgden voor een lekkere versgebakken cake. 

Traditioneel vond de laatste vrijdagvoormiddag voor de herfstvakantie de scholenveldloop 

plaats. Alle leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaven terug het beste van zichzelf 

en liepen het volledige parcours uit, dit onder massale belangstelling van héél wat 

supporters (leerkrachten, vriendjes, mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en sympathisanten). 

Enkele leerlingen veroverden een plaatsje op het podium alwaar ze met trots een medaille 

in ontvangst mochten nemen. 

Met de Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen” hebben we uiteraard 

àlle kinderen van harte proficiat gewenst voor hun deelname en inzet. 

 

 

Mogen we tenslotte vragen om nu reeds vrijdag 16 december aan te stippen in jullie 

agenda? Dan staat terug een gezellige, sfeervolle kersthappening op het programma, dit 

zowel voor groot als klein.  

Algemeen  
                                                                                                                                                                

 
Algemeen 



                             

  

 

“Taal – zowel JULLIE als ONZE ZORG” 

 

Taal staat niet alleen in de les “NEDERLANDS” centraal. In elk domein zijn we bezig 

met taal. Elke leerkracht van de basisschool, ook een leerkracht 

bewegingsopvoeding, is dus een taalleerkracht. Vaak worden heel wat begrippen 

gebruikt; ingewikkelde zinsconstructies,… die niet voor alle kinderen even 

begrijpelijk zijn. 

 

Kinderen moeten kunnen omgaan met de taal die op school wordt gebruikt. 

 

Heel vast stellen we vast dat hun schooltaal in meer of mindere mate verschilt van 

hun thuistaal. Dit zelfs bij kinderen die het Nederlands als thuistaal hebben. Dit 

belemmert vaak het leren en verkleint de kans op schoolsucces. 

 

Vanuit onze brede basiszorg wordt er aan taalontwikkeling gewerkt, vb. taaltesten, 

Remediëringsgroepjes spelling, lezen in groepjes,… dit zowel binnen als buiten de 

klas. 

 

Als school willen we dit schooljaar verder inzetten op het werken aan ons 

talenbeleid. Dit betekent o.a. de taalontwikkeling in kaart brengen; bestaande 

activiteiten herbekijken en aanpassen waar nodig, nieuwe activiteiten ondernemen, 

nog sterker inzetten op differentiatie,… dit ten einde ons onderwijs nog beter te 

laten aansluiten bij de taalleerbehoeften van de kinderen en zo hun ontwikkeling 

en kansen in het onderwijs te verhogen. 

 

Talenbeleid is nooit af: vanwege de vele vernieuwingsimpulsen die op een school 

afkomen moet het voortdurend herbekeken en aangepast worden. 

               

Zorgnieuws                                    



                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kregen reeds reactie op de vacature en hopen spoedig iemand nieuw te kunnen 

voorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de kijker                           

 



                             

 
Goed om weten                  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 Omwille van een heelkundige ingreep aan de knie zal juf Ann voor een tijd (vanaf 

14 november tot…) afwezig zijn op school. Ondanks het lerarentekort zullen 

mevrouw Ellen en ik er alles aan doen om de organisatie van de derde kleuterklas 

optimaal te kunnen opvangen. Misschien is een reorganisatie aan de orde of vinden 

we iemand die de taak van juf Ann kan overnemen. Zodra we hierover uitsluitsel 

hebben worden jullie zeker op de hoogte gebracht. Alvast dank voor het begrip. 

 

 Langs deze weg willen we de leerkrachten lager van harte danken voor hun loyaliteit 

en inzet die ze toonden om de klassen mee organiseerbaar te houden bij het 

uitvallen van juf Inge omwille van ziekte. (dit weeral door het lerarentekort – het is 

schrijnend maar er zijn geen vervangingen…) Bij deze ook een dankjewel aan Guy 

Vermeiren (echtgenoot juf Ann) die belangeloos meeging op leeruitstap naar Ieper 

en nog eens twee halve dagen hielp begeleiden van L5-6. 

 

 Toch een mooi lichtpunt… Na alle perikelen omtrent de nieuwe klasgebouwen 

kunnen we meegeven dat er schot in de zaak zit… op heden is al de volledige 

ruwbouw geplaatst, (prachtige skeletbouw, heel mooi geïntegreerd binnen het 

tuingeheel) zijn alle nutsvoorzieningen aangebracht, is de chape gegoten… de 

volgende fase is nu nog de verdere binnen afwerkingen. We kijken er alvast naar 

uit om deze nieuwbouw te kunnen in gebruik nemen. 

 

 

 

 

 

 

Te noteren op de kalender :  

1 november  Allerheiligen                          

10 november  Alles met de bal (L3-4) 

   Zwemmen lager 

   Vergadering Ouderraad  

11 november  Wapenstilstand (vrijaf) 

16 november  Pedagogische studiedag (leerlingen vrijaf) 

21 november  start testweek KOALA K3 

24 november  Zwemmen lager  

 

8-9-15 november Grootouderbezoekmomentjes 

 

 

Binnenkort                   



                             

 
 

 

 

 

 

Vanaf nu gaan we de maandelijkse menu niet meer meegeven in de nieuwsbrief. 

De maandmenu wordt u doorgestuurd via ‘gimme’ en kan u ook steeds terugvinden 

op de deelsite van de school. U kan ook steeds de maandmenu terugvinden onder 

www.esthio.be en dan klikt u gewoon op menu scholen. 

 

Maandmenu                  

http://www.esthio.be/

