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Een beetje vrij 
Het kan niet op: na een week herfstvakantie duurt het verder. Op 8 november is er een 

personeelsvergadering en dus geen naschoolse opvang. 11 november is dan weer voor 

iedereen een officiële verlofdag omwille van de herdenking van Wapenstilstand. 

 

Uitdagingen in het eerste leerjaar 
Afhankelijk van leerinhouden, leeftijd, talenten en de klas verschuift steeds opnieuw de wijze 

waarop we onderwijs kunnen en zelfs moeten organiseren. De combinatie klasgrootte, 

samenstelling en opdrachten doen ons constant nadenken. Elk jaar is immers anders. Elke klas 

heeft specifieke uitdagingen en kansen. Dat is van alle tijden. De zorg vraagt daardoor in iedere 

klas ieder jaar een andere alerte aanpak. 

Met de zeer gewaardeerde extra steun van het gemeentebestuur kunnen we na het 

herfstverlof de aanpak van de beginnende lezers en tellers van het eerste leerjaar herschikken. 

Door de groep die extra uren te geven, hopen we beter te kunnen beantwoorden aan de 

actuele noden. We wensen de kinderen zo voor het vervolg van het schooljaar binnen die 

ruimere kansen veel goeds toe. Meer concrete info volgt na de herfstvakantie. 

 

Boeken op school 
Als een vis in het water. Naar de school vertaald geldt dit voor kinderen en leerkrachten en 

hopelijk ook voor het lezen! 

 

Op zondag 13 november organiseren we met Jeukiboek extra leespromotie met onze 

boekenbeurs. De turnzaal glimt van 13 uur tot 18 uur van de variatie aan mooie boeken voor 

jong en oud. Het oudercomité tovert met hapjes en drankjes. De leerlingen van het vijfde en 

zesde leerjaar stellen in korte voorstellingen enkele boeken voor waarvan trouwens telkens 

een exemplaar onder de toeschouwers wordt verloot. 
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Om 14 u. en 15 u. 30 speelt het vijfde leerjaar “Ik win nooit iets”. Het is een boek voor 

beginnende lezers en toch wint alvast iemand dit boek. 

 

Om 15 u. en 16 u. 30 lost “Bureau SPEURNEUS” een moordzaak in de bib op. De volledige 

ontknoping valt te lezen in dit boek voor lezers vanaf de derde graad. 

 

Om 14 u. 30 en 16 u. stellen we een poëtisch Oekraïens prentenboek voor. “De dag dat Oorlog 

naar Rondo kwam”. Het boek verscheen reeds in 2015 maar is nu mooi naar het Nederlands 

vertaald. Lezers en kijkers vanaf 9 jaar kunnen ontdekken hoe bloemen, muziek en het mooie 

overwinnen. We hebben in de voorstelling enkele nieuwe Oekraïense gedichten toegevoegd. 

Ook hier: laskavo prossimo, zeg maar: welkom. 

 

De allerkleinsten vergeten we zeker niet! De hele namiddag wordt er regelmatig door onze 

kleuterjuffen voorgelezen in de klas van het derde leerjaar. Heerlijk om van die gelegenheden 

te genieten. 

 

Lezen mag een aangename ontdekking zijn. Nog meer tijdens lange winteravonden met al die 

feestelijke gelegenheden. De ontdekkingstocht kan in onze turnzaal een extra kans krijgen.  

 

  
 

  


