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De Bosuiltjes….houden de adem in
De eerste 2 maanden van het schooljaar zijn min
of meer normaal verlopen.
Er was geen
abnormaal ziekteverzuim bij het personeel, noch
bij leerlingen.
Na de herfstvakantie zijn 2 kleuterjuffen – tijdelijk
– buiten strijd. Juf Martine ondergaat een zware
knieoperatie en juf Frauke moet uit de klas in het
kader van moederschapsbescherming. Gelukkig
kunnen we hen beide vervangen. Juf Jolien neemt
K3A over, juf Nikita zal tot einde schooljaar K1C
voor haar rekening nemen.
Vanuit onze personeelsdienst kregen we de
melding dat er op dit moment geen
interimleerkrachten meer voorhanden zijn voor
eventuele andere vervangingen. We houden dus
de adem in….
(Geïnteresseerden in een onderwijsopdracht
mogen zich altijd melden)

De Bosuiltjes….genoten van de filmavond
Op vrijdagavond 21 oktober (het leek wel 21 juni)
organiseerden we na enkele jaren onderbreking
onze filmavond.
Terwijl heel wat kinderen
genoten van een film naar keuze, konden de
ouders gezellig keuvelen op de kleuterspeelplaats.
Het werd een topavond! Alvast een dikke pluim
voor de organiserende werkgroep.

De Bosuiltjes….scholen bij.
Op 25 november houden we onze tweede
pedagogische studiedag. Het thema is deze keer
‘executieve functies’. Executieve functies zijn
functies in je brein die het mogelijk maken om je
gedrag en je leren te sturen. Het gaat bijvoorbeeld
over het vermogen om te organiseren, je te
kunnen concentreren of om je gevoelens en
gedrag te reguleren. We hopen van de nascholer
concrete tips te krijgen over hoe we deze functies
bij onze leerlingen kunnen stimuleren. Uiteraard
zullen we deze tips graag met jullie delen.

De Bosuiltjes….houden de buurt proper
Samen met de kinderen proberen we afval op
school te beperken en goed te sorteren. In dat
kader engageren we ons ook dit schooljaar voor
‘Mooimakers’. Zo gaan we regelmatig zwerfvuil
prikken in de buurt van de school. Deze acties
kunnen ons zo’n 1000 euro opleveren. Dit bedrag
investeren we in de aankoop van plantmateriaal
voor onze plantenbakken en in de aankoop van
tuinmateriaal. Ons MOS-team (milieuzorg op
school) plant in november in dit kader ook een
ophaalmoment voor oude GSM’s. Hierover zal je
eerdaags meer info verwachten.

De Bosuiltjes….hebben het druk, druk,
druk
Het eerste trimester wordt nog pittig. Vanaf 10
november t/m 24 november werken we met heel
de school rond ons schoolproject ‘Reis rond de
wereld’. Op 1 december houden we onze eerste
creadag (info volgt). We verwachten de Sint op 5
december. Hierbij komen ook nog enkele extra
muros-activiteiten zoals workshops in de bib, minidoeland, doeland, bezoek aan de Dossinkazerne,…

De Bosuiltjes….in beeld.

De kleuters van K2B verdienden de eerste beloningsuil tijdens
onze verkeersweek.

Het derde leerjaar en de tweede kleuterklas samen op pad in
het Schiplakenbos.

De jongste kleuters genieten van de poppenkast.

De derde kleuterklas en het eerste leerjaar beleefden op 28
oktober samen een leuke griezeldag.

Met K1A naar het bos van Fons.

