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Algemeen
Algemeen
Beste lezer,
Het wordt herfst. Het veranderen – zoals in de herfst duidelijk wordt – is een prachtig,
natuurlijk spel van ontwikkelen, mengen en (ver)kleuren.
Hierbij gaat het niet om het zich in vorm en kleur aanpassen, camoufleren, verdoezelen,
maskeren, onopvallend maken, wegmoffelen maar wel om dynamiek, vitaliteit, energie,
bezieling, elan, enthousiasme. Kortom: het gaat om natuur, cultuur, beschaving en
uitstraling! Ook op onze school.
Zo hebben de kleuters hun plaatsje in de nieuwe klas gevonden, de traantjes zijn al lang
achterwege.
We hebben de school- en klaswerking voorgesteld op onze infomomenten.
Vrijdag 16 september nam onze school deel aan ‘de strapdag’. Velen kwamen te voet, met
de fiets of met de step stappend en trappend naar school.
De maand oktober staat steeds in het teken van ‘het bos’. De leerlingen van het lager
zullen op maandag 10 oktober Poeke bos verkennen. Op deze manier willen we zoveel
mogelijk leerkansen geven, zowel in de klas als in de schoolomgeving.
AANDACHT!
Er werd reeds heel wat geïnvesteerd rond verkeersveiligheid.
Toch merken we dat er nog elke dag (groot)ouders zijn die
nog steeds parkeren voor de schoolpoort om hun
(klein)kinderen af te zetten of op te halen. Mogen we
met aandrang vragen steeds te parkeren op de
parkeerplaatsen op het kerkplein en te voet tot aan
de schoolpoort te komen. Met dank voor de medewerking.
Chantal en Ellen
Directie

Zorgnieuws
Een woordje uit de zorg:
De voorbereidende schrijfmethode “Krullenbol “onder de loep.
In onze kleuterklassen Zeveren-Vinkt wordt de methode krullenbol meer en meer gebruikt.
Vandaar dat we jullie hiervan op de hoogte wensen te brengen. Krullenbol is een methode
voorbereidend schrijven die we tijdens onze thema’s gebruiken om jullie kleuters voor te
bereiden op het latere schrijven.
Schrijven is een complexe vaardigheid. Een kind moet heel wat vaardigheden beheersen
om tot het schrijven van letters en woorden te komen.
Krullenbol is meer dan wat werkblaadjes invullen. De rode draad doorheen de methode
Krullenbol is ritmiek (muziek, ritme, klank, beweging,…). Muziek stimuleert de kinderen
om oefeningen en bewegingen te herhalen en de vaardigheden te automatiseren.
In de eerste kleuterklas ligt de nadruk op grootmotorische bewegingen en bewegingen
maken met beide lichaamshelften tegelijkertijd. De kinderen werken meestal
rechtstaand aan de tafel en de bewegingen worden nog hoofdzakelijk uit de
schouders gemaakt. De kinderen maken kennis met de
verschillende
basisbewegingen zoals het zetten van stippen, gebogen lijnvorming en het tekenen van
verticale en horizontale lijnen.
In de tweede kleuterklas maken de kinderen kennis met de stop-draai-start vaardigheid
die ze nodig hebben bij het tekenen van basisvormen (vierkant, rechthoek en als laatste
ook een driehoek).
De basisbewegingen ifv de latere schrijfpatronen komen regelmatig aan bod.

We zien dus een grote evolutie op vlak van vormgeving. Er
wordt nog hoofdzakelijk in de lucht en op grote
schrijfoppervlakken
(A3-papier)
gewerkt.
Symmetrisch
tekenen blijft heel belangrijk om beide hersenhelften te
stimuleren. Bij zittende schrijftaken krijgt het aspect een goede
zithouding meer en meer aandacht.
In de derde kleuterklas vormen de schrijfpatronen een rode
draad binnen de verschillende themagebonden activiteiten. De
schrijfpatronen worden telkens aangeboden met dezelfde
opbouw.
De kinderen leren eerst de patronen overtrekken om ze
vervolgens te kunnen tekenen met behulp van oriëntatiepunten.

De laatste stap is het zelfstandig tekenen van de schrijfpatronen.
Er wordt terug heel veel aandacht besteed aan een goede zithouding, vloeiende
schrijfbewegingen van de onderarm en een correcte pengreep. Er wordt gestreefd naar
een fijnere motorische sturing vanuit de pols door middel van kleinere
schrijfoppervlakken (A4) zodat de kinderen met plezier de stap zetten naar het eerste
leerjaar.

Het kleuterteam, directie en zoco Annelien

Binnenkort
Te noteren op de kalender :
3 oktober
5 oktober
6 oktober
8 oktober
10 oktober
13 oktober
18 oktober
20 oktober
21 oktober
22
24
27
28

oktober
oktober
oktober
oktober

Facultatieve verlofdag
Dag van de leerkracht
Zwemmen lager
Klusdag
Bosdag L1-2-3-4
Leietheater K3
Bib.bezoek L3 (vm)
Zwemmen lager
Bib.bezoek L4 (vm)
Dag van de jeugdbeweging
Swingo-avond (Ouderraad)
Leeruitstap Ieper L5-6
Oudercontact lager
Scholenveldloop L3-4-5-6

Herfstvakantie van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november

Goed om weten
De werken rond de nieuwbouw klassen verlopen vlot.
Deze morgen (vrijdag 30 september) waren alle wanden
op één na geplaatst en was ongeveer de helft van het gebouw
onder dak.
De ruwbouw zal normaal tegen volgende week dinsdag af zijn.
Als alle glaspartijen begin volgende week geleverd worden dan
worden volgende week ook de ramen geplaatst en kunnen we
volop starten met de binnen afwerking.

Maandmenu
maandag 03/10/2022

dinsdag 04/10/2022

donderdag 06/10/2022

vrijdag 07/10/2022

Facultatieve
verlofdag

Tomatensoep
Duo van zalm en
pollakhaasje
Spinaziepuree

Wortelsoep
Stoofvlees
Slaatje met mayo
Natuuraardappelen

Knolseldersoep
Kip curry
Perzik
Rijst

maandag 10/10/2022

dinsdag 11/10/2022

donderdag 13/10/2022

vrijdag 14/10/2022

Tomatensoep
Kalkoen cordon bleu
Braadsaus
Pastinaakpuree

Preisoep
Gevogelte rollade
Zoet zure saus
Rijstmix

Ajuinsoep
Kippenboomstam
Braadsaus
Appelmoes
Natuuraardappelen

Groentesoep
Spaghetti
Bolognaisesaus

maandag 17/10/2022

dinsdag 18/10/2022

donderdag 20/10/2022

vrijdag 21/10/2022

Wortelsoep
Vol-au-vent
Komkommerschijfjes
Puree

Champignonsoep
Zwitserse schijf
Braadsaus
Erwtjes
Natuuraardappelen

Tomatensoep
Kipsteak
Cremesaus
Wortelschijfjes
Natuuraardappelen

Ajuinsoep
Braadworst
Braadsaus
Witte kool in witte saus
Natuuraardappelen

maandag 24/10/2022

dinsdag 25/10/2022

donderdag 27/10/2022

vrijdag 28/10/2022

Preisoep
Spirelli
Kaassaus
Hespenreepjes

Pastinaaksoep
Fishstick
Nantuasaus
Knoselderpuree

Tomatensoep
Kippenburger
Braadsaus
Prinsessenboontjes
Natuuraardappelen

Pompoensoep
Halloweengebraad
Duivelsaus
Bloemkool in room
natuuraardappelen

