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RECHT UIT HET HART 

 

Het is alweer bijna november, weldra herfstvakantie. Tijd 

voor onze kleuters en leerlingen om even op adem te 

komen na al enkele intense weken op school. Nu het 

post-covid maatregelen weer kon,  werden er al best heel 

wat leeruitstappen of leeractiviteiten met externen 

georganiseerd. Dit hebben we gemist, blij dat het weer 

kan. 

 

We verwelkomden heel wat nieuwe kleuters en leerlingen. 

Hopelijk hebben zij ondertussen hun plekje gevonden en 

voelen ze zich al helemaal thuis. 

Geniet straks van de vakantie, we zien jullie graag terug 

op 7 november! 

 

Pascale Van Haute 

 Even vertragen … 
     Data om te onthouden … 

• 11/11: Wapenstilstand: vrijaf 

• 23/11: Pedagogische studiedag (opvang   

            mogelijk via Ferm) 

25/11: Lampionnentocht vanaf 17u.  

            (ouderraad) 

• 05/12: Bezoek van de Sint 

• 20/12: Kersthappening vanaf 15.45 uur 

• 22/12: Rapport LS 
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Ondanks een uitstekend rapport van de onderwijsinspectie in 2019, blijven we met onze  

organisatie volop leren. Net zoals veel sectoren, wordt ook onderwijs overspoeld  

met voortdurend veranderende noden. Innovatie is dan ook niet meer weg te denken                                                 

in het onderwijslandschap. Innovatie vraagt een doordachte structuur in een school  

om veranderingen vanuit noden tot op de klasvloer te doen werken. 

Ter ondersteuning hiervan tekende onze school in voor het (gratis)  

project ‘Go For All Learning’ waarbij UA Antwerpen, CEGO en CNO vanuit onderzoek scholen  

bij staat in veranderingsprocessen. Zo beschikt onze school over een structuur  

waarin in leergemeenschappen o.l.v. een procescoach concreet aan de slag gaan 

met onderwijsnoden. Het kleuterteam buigt zich over ‘taalstimulatie bij kleuters’,  

de leerjaren 1,2 en 3 werken rond een leesbeleid en de collega’s van 4,5 en 6  

optimaliseren zorgondersteuning door het werken met groeipad spelling te verkennen. Misschien klinkt dit 

voor jullie een beetje technisch, wat we willen meegegeven is dat we als team elke opportuniteit, om de 

onderwijskwaliteit in onze school te optimaliseren, grijpen. 

 

Ook het lerarenteam blijft leren … 
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Kleuters aan de slag in de klasoverschrijdende 

hoeken … 

Leerlingenraad … 

 

 

De polyvalente zaal in de kleuterschool kent op dit moment 2 leerpleinen 

waar alle kleuters van de verschillende klassen kunnen leren en spelen. In 

het bouwplein maken ze samen mooie herfsttaferelen zoals een herfstbos. 

In de muzische hoek kan je een bezoekje brengen aan de dierenarts. Er 

heerst een gezellige drukte van poezen en konijnen die wachten op een 

onderzoekje door de dokter.  

 

 

Na verkiezingen in september werd onze leerlingenraad al snel aan het werk gezet. Op regelmatige tijdstippen 

vergaderen zij met juf An (zorgcoördinator) en de directeur om allerlei zaken te bespreken. De opdracht van 

een leerlingenraad omvat:  

 

▪ Een opdracht nemen om je klas te vertegenwoordigen  

(Het gaat niet om jou.) 

▪ Mee keuzes maken in overleg met je klasgenoten 

▪ Advies uitbrengen vanuit je klassenraad rond schoolthema’s 

▪ Meedenken om tot oplossingen of acties te komen 

▪ Mee beslissen, rekening houdend met je klasgenoten 

▪ Eigenaarschap opnemen: je verantwoordelijkheid nemen 

 

Dinara, Lander, Dora, Lou, Ayaan en Billie, Daan en Roel … jullie eerste deelname in onze leerlingenraad was 

top! 
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Terug buiten komen doet deugd… 

Leren in de school is doorgaans fijn, leren buiten de schoolmuren is dat zeker ook. We zijn dan ook blij dat 

dit terug kan en trachten alle opportuniteiten (rekening houdend met de maximumfactuur 😉) te benutten 

om hier gebruik van te maken. Een greep uit de buitenschoolse activiteiten tot hiertoe: 

 

Op havenbezoek in Antwerpen: kennismaken met de grootste sluis ter wereld,  

de haven ontdekken met al haar bedrijvigheid, ervaren welke belangrijke  

rol de haven speelt in de internationale handel van goederen.  

(6de leerjaar) 

Het Red Star Line Museum: Even stil staan bij migratieverhalen,  

soms ook vluchtverhalen. (6de leerjaar) 

 

 

Stadsklassen: 3 dagen onze eigen stad verkennen. Van het MVSKA naar de Zoo, door de voetgangerstunnel, 

op weg voor een boottocht, met een gids interessante plekjes ontdekken. En of er kilometers werden 

afgelegd. (4de en 5de leerjaar) 

 

 

 

 

 

 

 

Boerderijklassen: Dieren voederen, brood bakken, stallen uitkuisen, … 

ze deden het allemaal. Maar vooral genieten van deze meerdaagse 

activiteit! (2de en 3de leerjaar) 

 

 

 

 

 

Rollebolle: klimmen, klauteren, rollen, springen… een actieve dag voor de kleuters. (2K en 3K) 

 

Sapperlootjes: samen op verkenning… (alle kleuters) 

 

 

 

 

 

 

Workshop ‘fermenteren’: Ze weten er nu alles van. Wist je dat je 

bacteriën en schimmels kan gebruiken om voedingsmiddelen te 

maken en te bewaren? (5de en 6de leerjaar) 
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Theatervoorstellingen in CC Schoten: Toneelvoorstellingen beleef je best in een echt theater, vanuit een 

gemakkelijke theaterstoel met de juiste belichting en bijhorende muziek. Deze activiteit is mogelijk omdat we 

bereidwillige ouders/grootouders vinden die willen instaan voor vervoer. Dankjewel, we hebben genoten! 

(2K, 3K, 5de en 6de leerjaar)  

 
 
 
 
 
 
 
Er staat nog heel wat op de planning, alle groepen komen doorheen het jaar aan bod voor deze 

buitenschoolse activiteiten. 

Eindelijk… speel-en leerparadijs in zicht… 

We hebben er heel lang op gewacht, we hebben er voluit over gedroomd… het is bijna zo ver. Het 

binnendomein krijgt stilaan vorm en zal hopelijk vanaf december zowel voor kleuters als leerlingen een 

waardevolle speel-en leeromgeving worden. De laatste werken worden uitgevoerd. Dromen komen soms 

dus echt uit!      ! 

 
 
 
 
 
 
 
Fijne vakantie! 


