NOVEMBER 2018
Beste ouders

Met dit tweede springplanknieuws sluiten we de twee eerste maanden van dit schooljaar af,
zitten we volop in de herfst en kijken we al vooruit naar de twee laatste maanden van 2018.
Het gaat snel!
De kleuters en verschillende klassen van de lagere school hebben de afgelopen maand de
start van de herfst ingezet met een fijne herfstwandeling. De leerlingen van het eerste
leerjaar trokken naar de bossen langs de Everselkiezel. De kinderen van het tweede leerjaar
trokken naar de Watersnip in Koersel. De derdeklassers trokken naar de bossen van
Van Soest voor de bomenkist. De leerlingen van 4AB maakten een studietrip door
Heusden-Zolder. In verschillende klassen werd er gewerkt rond de thema’s herfst, fruit en
Halloween.
De kinderen hebben er thuis zeker over verteld, maar als je echte beelden wil bekijken, kan
dat op onze schoolwebsite: www.springplankeversel.be!
Vrijdag 26/10/18 wordt er in de namiddag voor alle kinderen van de lagere school een
Halloweenactiviteit georganiseerd met verhaaltjes, toneeltjes en muzische opdrachten
(knutselen, dansen, zingen, …) om de herfstvakantie goed te starten.

Veel leesplezier.
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1 Zwemlessen
4A: 06/11
5A: 13/11

4B: 20/11
5B: 27/11

2 Advent
Zondag 2 december 2018 start de Advent; de aanloop naar Kerstmis. In de klassen zal
er aandacht besteed worden aan deze periode en aan de campagne van
Welzijnszorg: samen tegen armoede! Armoede is een web waaruit je moeilijk
ontsnapt! Eén op zeven haalt de meet niet!
Campagne 2018: Eén op vijf loopt school in de buitenbaan!
Vandaag krijgen 500.000 kinderen onvoldoende onderwijskansen door armoede.
Elke leerling heeft zijn eigen startpositie; toch komen kansarm en kansrijk samen
terecht op de schoolbanken. Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn
van het gehele onderwijs. De realiteit is vaak anders. Kinderen uit gezinnen in
armoede hebben meer kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op
schoolmoeheid. Hebben ze minder talent? Of moeten ze veel meer afstand afleggen
dan kinderen in de binnenbaan? Samen moeten we werk maken van gelijke kansen.
www.welzijnszorg.be
3 Voorleesweek “Hier hangt voorlezen in de lucht!”
Van 17 tot 25 november 2018 is het Nationale Voorleesweek.
Stichting Lezen wil iedereen aansporen om voor te lezen.
Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie
stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden opent, niet
alleen bij jonge kinderen maar ook bij kinderen die zelf al
lezen. Ook volwassenen genieten net zo hard van mooie
woorden. Voorlezen is van iedereen, voor iedereen,
van 0 tot 99.
Voorlezen is plezier voor kinderen en volwassenen. Een
moment van gezellig en intiem samenzijn. Voorlezen is het
leukste kwartiertje van de dag.
Meer info op www.voorlezen.be
www.boekenzoeker.org
Ook in onze school zullen er in de maand november allerlei initiatieven genomen
worden, kijk dus regelmatig in je mailbox want via die weg bezorgen wij jullie alle
info.
De voorleescampagne krijgt dit jaar als thema: voorleesweek, ook voor baby’s en
peuters. Tijdens deze voorleesweek hebben we extra aandacht voor de
allerkleinsten: ook aan baby’s en peuters kan je immers al voorlezen. Maar geen
nood: Voorleesweek blijft een voorleesfeest voor jong en oud. Voorlezen heeft tal
van voordelen. De positieve effecten van voorlezen worden alleen maar versterkt als
je vroeg genoeg met voorlezen begint. Dit wil zeggen: na enkele maanden al. Met
baby’s kan je al samen in boekjes kijken, knisperboekjes en badboekjes ontdekken,
zingen, versjes opzeggen enzovoort.
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4 Time-out-stoel en straf-stoel!

STOP 4-7:

Samen Sterker Terug Op Pad

Het welbevinden van al onze kinderen is heel belangrijk. We willen dan ook ons
uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de kinderen graag naar school komen en
zich hier ook veilig en geborgen voelen. De speelplaats kan al eens bedreigend
overkomen.
Wat is de visie van onze school inzake aanpak van moeilijk gedrag.
Als kinderen herhaaldelijk de groep storen
of als ze het moeilijk hebben in de klas en
even wat rust nodig hebben, nemen de
kinderen even plaats op de time-out-stoel
om terug tot rust te komen en nadien weer
aan te sluiten bij de klasgroep.
Elkaar pijn doen (bijten krabben, slaan, schoppen, …) en onaangepast taalgebruik is
voor ons ontoelaatbaar. Dit wordt zowel in de kleuterschool als in de lagere school
gesanctioneerd met een time out op de straf-stoel.
In de klas worden kinderen verplicht om gedurende een afgesproken tijdstip op deze
stoel te blijven zitten.
Op de speelplaats is er enkel een time out hoek. We willen kinderen niet te kijk zetten
voor de anderen. Het gedrag op de speelplaats van de lagere school wordt beoordeeld
met een groene kaart als de kinderen fijn in groep spelen, met een oranje kaart als je
je niet aan de speelplaatsafspraken houdt= eerste verwittiging, of met een rode kaart
bij lichamelijk geweld en onbeleefd taalgebruik. Een rode kaart= één of twee
speeltijden straftijd!
De leerkracht zal de kinderen proberen bij te brengen op welke manier kan omgegaan
worden met een conflictsituatie. Wat is wel sociaal aanvaardbaar?
Wanneer moeilijk gedrag zich blijft stellen, zullen we in samenspraak met het
CLB kijken hoe dit nog verder kan ondersteund worden.
Samen met de ouders gaan we op weg om de kinderen zo goed mogelijk te
begeleiden.
Het is uiteraard niet uit te sluiten dat er toch nog conflicten voorkomen die niet op de
gepaste wijze worden aangepakt.
We hopen echter dat u erop vertrouwt dat wij hierin als school onze
verantwoordelijkheid nemen.
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5 Boekenhoekje - de werelden van Tonke
Tonke Dragt is een legende in kinderboekenland. Van
sprookjes en ridderromans als De Brief voor de koning tot
sciencefiction en magisch realisme, de 87-jarige
Nederlandse schrijfster schreef het allemaal, in een stem
die tot op vandaag helder klinkt. Bovendien is ze van
opleiding tekenares, dus ook de prenten in haar boeken
zijn van haar, van feeërieke houtskoolschetsen tot
indrukwekkende collages.
Een nieuw boek van Tonke Dragt is een beetje feest. En
‘als de sterren zingen’ is een pareltje. Deze lijvige
verhalenbundel biedt minder bekende verhalen, nieuw
werk en schitterende illustraties. Bovendien graaft Tonke
in haar geheugen en vertelt de ontstaansgeschiedenis van
de verhalen. Een sprookjesachtige romance? Het geheim van de tijd? Een visum voor
Bureaucratie? Intrigerende nachtverhalen. ‘Als de sterren zingen’ is heerlijk
(voor)lezen en je laten onderdompelen wat aanvoelt als een heleboel werelden
tegelijk.
(Uit De Bond)
6 School- en studietoelage
Zopas ontvingen we de brochures om een school- of
studietoelage schriftelijk aan te vragen (Dat kan tot 1
juni 2019). U kan deze persoonlijk komen afhalen in het
secretariaat van de school (1° verdieping in de
nieuwbouw) tijdens de schooluren. Als u via het internet
een aanvraag indient, kan u voor alle kinderen van uw
gezin ook gelijktijdig een aanvraag indienen:
www.studietoelagen.be .
Bij een digitale aanvraag moet je wel beschikken over een elektronische
identiteitskaart en kaartlezer of het federaal token.
Voor meer info kan u terecht bij de Vlaamse infolijn op het gratis nummer 1700. Op
dit nummer kan u zelf ook een aanvraagbrochure bestellen.
U kan ook mailen naar: studietoelagen@vlaanderen.be .
U kan uw aanvraagformulieren sturen naar: afdeling Studietoelagen,
Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.
Opvolging van uw dossier: 078-15 78 70.
Wie vorig jaar al een toelage kreeg, mag opnieuw een aanvraag indienen maar kan
ook afwachten. Vanaf november krijg je dan automatisch een brief om je
toestemming te geven. Gaf je eerder al toestemming? Dan krijg je een ingevuld
aanvraagformulier dat je alleen nog moet aanvullen en terugsturen. De vooraf
ingevulde formulieren worden opgestuurd tussen november 2017 en februari 2018.
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7 Middagpauze: Kinderen die ’s middags niet op school blijven eten mogen pas terug
op school zijn om 13.00 uur! Tussen 12.00 uur en 12.30 uur eten
immers de kinderen die op school blijven in de klas en vanaf
13:00 uur is er pas terug toezicht door drie leerkrachten op de
speelplaats.
Schoolpoort: enkele ouders maakten mij er attent op dat soms de
schoolpoort open blijft staan als er ouders later op school komen.
Mag ik vragen dat de schoolpoort altijd gesloten wordt met de
hendel bovenaan zodat de kleine kinderen nooit zelf de poort
kunnen openen. Bedankt!

8 Kurken inzamelen
Ook wij doen mee met de kurkenactie. Kurken worden apart ingezameld en
gerecycleerd tot isolatiemateriaal. Duurzaam omgaan met grondstoffen en afval
sorteren is heel belangrijk, en zo kan ook jij je inzetten voor een beter milieu.
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9 Bijdrage kleuterschool verhoogt!
Vanaf dit schooljaar vraagt de school een jaarbijdrage van 60 euro in de
kleuterschool. Deze bijdrage dient om het dagelijkse tienuurtje (koeken, fruit, …) te
betalen. En vanaf dit schooljaar wordt een deel van deze bijdrage ook gebruikt om
het ‘blauwe heen- en weerzakje‘ te betalen. Omdat de traktatie door de ouders bij
verjaardagen werd afgeschaft en de school zelf voor een traktatie zorgt, gaat ook
een deel van de bijdrage naar deze kosten.
10 Woensdag = strapdag!
De dagen worden korter en ’s morgens is het donker als we naar school komen.
Daarom doet onze school mee aan de FLITS-campagne van 7 november tot 24
februari om de zichtbaarheid en de veiligheid extra aandacht te geven.
We doen een oproep om goed zichtbaar (fluohesje, goede verlichting, fietshelm) naar
school te komen en om elke woensdag te voet, met de step of met de fiets naar
school te komen.
Zo willen we een bijdrage leveren aan een duurzame en een kindvriendelijke
schoolomgeving. Zeker doen dus!
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Agenda
- za 27/10 t.e.m.
zo 4/11
- do 1/11
- vr 2/11
- zo 4/11
- ma 5/11
- vr 9/11
- zo 11/11
- ma 12/11
- di 13/11
- do 15/11
- za 17/11
- ma 19/11
- di 20/11
- wo 21/11
- ma 26/11
- vr 30/11
- ma 3/12
- ma 10/12
- ma 17/12

Herfstvakantie
Allerheiligen
Allerzielen
Einde van de herfstvakantie
Instap peuters in de vissenklas en eendjesklas
Voorstelling Badaboem CC Muze (4AB + 5AB + 6AB)
Zitdag CLB-medewerkster (8.30- 10.10 uur)
WAPENSTILSTAND
Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.10 uur)
Medisch onderzoek 1A
Medisch onderzoek 1B / Leerbezoek ziekenhuis SFZ 1A
Schoolraad (20.15 uur)
Start Voorleesweek (tot 25/11)
Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.10 uur)
Dag van de Rechten van het Kind
Oudervereniging (20.30 uur)
Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.10 uur)
Schoen zoekt brief in de bib (4- jarige kleuters)
Rapport 1
Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.10 uur)
Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.10 uur)
Zitdag CLB-medewerkster LO (8.30-10.10 uur)

NOTEER ALVAST:
ZATERDAG 15 DECEMBER 2018 =
KERSTWANDELING voor Music for life!
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