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PROJECT: DIGITALE MEDIAWIJZE WEEK!
Onze maatschappij wordt meer en meer bepaald door de media, meer bepaald door de digitale. Het is dan ook belangrijk om hiermee te leren omgaan
om niet te verdwalen in dit medialandschap.
Kinderen moeten snappen hoe media werken en beeldtaal begrijpen om zich
staande te houden in de huidige samenleving. Ze moeten met andere woorden wijs gemaakt worden in media. Mediawijze kinderen bezitten de vaardigheden en attitudes om actief deel te nemen aan de samenleving van de toekomst.
We werken hieraan gedurende hun hele schoolloopbaan, maar we vinden dat
zo belangrijk dat we aan dit onderwerp toch nog wat extra aandacht willen
besteden tijdens onze digitale mediawijze week, van 14 tot 18 november.
Al vanaf zeer jonge leeftijd krijgen de kinderen te maken met digitale media. In
de kleuterschool zullen we daarom tijdens deze week onze kinderen extra materiaal en activiteiten aanbieden. Daardoor krijgen de kleuters de kans om de
materialen te leren kennen en kunnen de kleuters experimenteren met de verschillende digitale media.

Niet vergeten:
31 oktober: begin herfstvakantie
30 november : vrije dag

In de lagere school start deze week met een bewustwordingsdag. Op dinsdag
neemt elke klas van de lagere school een ander digitaal medium onder de loep
en op woensdag is het ‘dag van de toekomst’. Op donderdag doet elke klas
een andere digitale activiteit en op vrijdag is het de grote doorschuifdag.
De digitale mediawijze week wordt voorafgegaan door een digitale medialuwe
week, waarin de kinderen gevraagd zal worden om zo weinig mogelijk gebruik
te maken van digitale media zodat de kinderen op de bewustwordingsdag
echt uit ervaring kunnen spreken.

In dit nummer:
Project: Mediawijze week
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veel ruimer: boeken, kranten, radio,
tv...
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OUDERCONTACTEN… EEN NIEUWE MANIER VAN INSCHRIJVEN
In november nodigen we alle ouders uit voor een oudergesprek. Om je het vervelende wachten zoveel
mogelijk te besparen, werken we met inschrijvingen. Vanaf dit schooljaar zullen die inschrijvingen digitaal
gebeuren via een doodle-formulier. Op maandag 7 november wordt om 20.00 uur de link doorgestuurd
om een afspraak te maken.
Enkele aandachtspunten:
•

we voorzien 10 minuten per kind. De leerkrachten bereiden het gesprek goed voor, maar als de leerkrachten vinden dat 10 minuten te
kort is, maken ze zelf een afspraak voor overleg op een ander moment en dan moet je op de doodle geen afspraak invullen.

•

voor elke klas is er een aparte link, d.w.z. dat je er zelf kan voor zorgen dat je een afspraak maakt in de verschillende klassen, die op
elkaar aansluiten. Zorg er wel voor dat er minstens 10 minuten liggen tussen het vooropgestelde einde van het eerste contactmoment en het begin van het volgende contactmoment.

•

co-ouders spreken af wie de afspraak maakt; wij vinden het fijn dat ze samen op het overleg zijn.

•

zet op de doodle de naam van het kind in plaats van je eigen naam; dat is duidelijker voor de leerkrachten. Let op, ouders van tweelingen maken twee afspraken

.

•

de doodle is zo ingesteld, dat anderen niet kunnen zien wie al een afspraak heeft, dat je maar één
moment kan aanklikken en dat eens het moment door iemand gereserveerd is, dit door niemand
anders kan aangeklikt worden.

•

wie niet kan komen, kan dat ook aangeven.

•

er wordt geen bevestiging van de afspraak gestuurd.

MEDISCH ONDERZOEK
Groep 2 van het vijfde leerjaar is deze maand aan
de beurt voor hun medisch onderzoek.
De leerlingen maken de verplaatsing met de lijnbus
en ze worden om 8.15 uur op school verwacht. Ze
brengen die dag allemaal een lunchpakket mee.
Enkele dagen voor het medisch onderzoek krijgen
jullie ook nog een vragenlijst die, ten laatste op de
dag van het onderzoek, moet meegegeven worden.

HET BOS ZIT OPNIEUW VOL VERHALEN … JE KOMT TOCH OOK LUISTEREN?
Vrijdag 25 november 2016 organiseert de ouderraad de jaarlijkse lichtjeswandeling. Zet je laarzen al maar klaar en ga op zoek naar een stevige
zaklamp of knutsel een prachtig lampionnetje.
Een uitnodiging om in te schrijven wordt apart meegegeven. We voorzien een korte en een lange wandeling, zodat iedereen mee kan.
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INITIATIE KATAPULTSCHIETEN
Op 10 november komt de Geelse katapultclub, die dit jaar het Europees kampioenschap mocht organiseren, een initiatiecursus geven voor de tweede en derde
graad.

De meeste van ons hebben vroeger wel eens een steentje weggeschoten maar dat
je deze sport ook in competitieverband kan beoefenen, is minder geweten.
Goed mikken blijkt niet altijd even evident. ☺

SPORTDAG VOOR DE TWEEDE EN DERDE KLEUTERKLAS
In de sporthal gaan de leerlingen van K2 en K3 zich eens van hun meest sportieve kant tonen.
Met een doorschuifsysteem kunnen ze proeven van verschillende sportieve
activiteiten. Meedoen is belangrijker dan winnen!

LEES EN TAAL
Net na de herfstvakantie begint onze leesmarathon voor de
tweede en derde graad.
De leerlingen zullen uit een lijst boeken kunnen kiezen … en dan
lezen maar, om ter meest. De leerlingen worden niet verplicht om
het boek uit te lezen, maar dan telt het ook niet mee. Wie leest
het meest? Welke klas leest het meest? De leesmarathon duurt tot
aan de krokusvakantie.

In de week van 21 november spenderen alle klassen, van klein tot
groot, wat extra tijd aan voorlezen.
Deze voorleesweek kadert ook binnen ons leesproject, naast het
niveaulezen (lezen in kleine groepjes met hetzelfde leesniveau),
het RALFI–lezen (lezen voor moeilijkere lezers), het BAVI-lezen
(genietend lezen), het bezoek aan de bib…
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BRIEF VAN DE SCHOOLARTS IN VERBAND MET IMPETIGO

VCLB Leuven
Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs vzw
Karel Van Lotharingenstraat 5 · 3000 Leuven
Tel. 016 28 24 00 · info@vclbleuven.be · www.vclbleuven.be
preventieve
gezondheidszorg

Beste,

Men meldt ons een blijvend probleem van impetigo of krentenbaard in de school.
Impetigo is een besmettelijke huiduitslag die frequent voorkomt en veroorzaakt wordt
door bacteriën. Bij impetigo ontstaan blaasjes gevuld met vocht. Dit vocht bevat bacteriën waardoor kinderen besmettelijk zijn voor anderen. Later vormen zich gele korstjes.
Impetigo kan vlot behandeld worden. Meestal volstaat een antibiotische crème. Bij uitgebreide letsels is naast een lokale behandeling ook een antibioticum via de mond aangewezen. U raadpleegt hiervoor best uw huisarts of kinderarts.
Om verspreiding van de besmetting tegen te gaan is een goede hygiëne zeer belangrijk.
Waar moet u op letten?
* Vaak de handen wassen. Zo worden ziekten minder snel aan anderen doorgegeven.
•
Wanneer uw kind impetigo heeft: nagels kort knippen, niet krabben en een eigen
handdoek laten gebruiken.
De wet op het voorkomen van besmettelijke ziekten voorziet dat kinderen met impetigo
niet naar school komen tot alle letsels zijn opgedroogd of tot 24-48 uur na de start van
een antibiotische behandeling.
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij het CLB.
Met vriendelijke groeten,
De CLB-arts en CLB-verpleegkundige
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DONKER + FLUOVESTJE = ZICHTBAAR
Met de overschakeling naar het winteruur en het korten van de dagen zullen
heel wat kinderen op weg van of naar school zijn als het donker is.
Een fluovest maakt je 10 x meer zichtbaar op straat.
Fietsers dragen, naast het fluovestje, ook best een fietshelm. De fietsverlichting checken is geen overbodige luxe.

Laat je zien, of je bent gezien.

GRAAG JE AANDACHT VOOR...
Na de herfstvakantie worden de mutsen, sjaals, wanten en handschoenen uit de kast gehaald. Mogen we vragen dat de kleintjes wanten (zonder vingers) en geen handschoenen
(met vingers) meebrengen? Denken jullie er ook aan om alles te voorzien van naam?

De maandelijkse nieuwsbrieven bevatten de belangrijkste info voor de komende maand. We
streven er immers naar om alle aankondigingen te bundelen en om zo weinig mogelijk afzonderlijke brieven mee te geven. De nieuwsbrief kan je ook altijd op de website vinden.
Oma’s en opa’s die deze nieuwsbrief ook graag digitaal ontvangen, kunnen hiervoor een
mailtje sturen naar directie@vrijeschoolbierbeek.be.

DERDE KLEUTERKLAS
Juf Lieselotte zal van maandag 7 november tot en met woensdag 23 november afwezig zijn. Ze zal vervangen worden door juf Lore Piscador.

Vrije School 'De Kinderberg' Bierbeek

Bergstraat 18
3360 Bierbeek
Telefoon: (016) 46 40 37
Fax: (016) 72 09 73
E-mail: directie@vrijeschoolbierbeek.be

Welkom aan alle
instappertjes!!!

