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Alles wat je
aandacht geeft

groeit

KLEUTERNIEUWS

Groeien doen we allemaal, elke dag opnieuw. Op ons
eentje, door samen te leren en te leren van anderen.
Als nieuwe directie groei ik elke dag in mijn nieuwe rol
en vanuit alle leerkansen die ik krijg van de kinderen,
de collega's, de ouders en alle partners rondom de
school.
Elke dag opnieuw willen we als schoolteam elk kind
individueel net dat ene stapje vooruit helpen in zijn of
haar totale ontwikkeling. Dit doen we door in de klas
en buiten de schoolgebouwen te ontdekken, te
spelen en te leren. Steeds doelgericht en met passie
voor sterk onderwijs.
Laten we dit jaar volop inzetten op groei en
verbinding voor iedereen om ons heen.
                                                          Petra De Spiegelaere
                                                          Directie



Update corona: aanpassing op school
Alle personeelsleden dragen een mondmasker als ze
stappen door de gebouwen of niet voldoende afstand
kunnen bewaren t.o.v. collega's, ouders of kleuters

Alle ouders die het domein binnenkomen, vragen we
om een mondmasker te dragen

We blijven inzetten op voldoende ventileren en
handhygiëne

De donkere periode komt eraan...
Met het ingaan van het winteruur is er voorlopig 's
morgens wat meer licht maar 's avonds wordt het
vroeger donker.    
We willen het dragen van fluo stimuleren.  Helpen jullie
als ouder mee?  Dat kan door uw kind aan te moedigen,
het helpen herinneren aan de fluo-jas en eventueel
de jas en boekentas van extra fluo te voorzien.

Luisjes
Heel regelmatig krijgen wij van ouders te horen dat hun zoon/dochter luisjes
heeft. Weet dat wij dat heel erg appreciëren als dit ons wordt gezegd!  

Hierbij doe ik graag nog eens een oproep aan alle ouders om heel regelmatig de
haren van je eigen kind te controleren. Want het is pas als iedereen meewerkt,
dat we echt onze school luizenvrij kunnen houden.

Hoe weet je of je kind luizen heeft?  Doe de natkamtest.

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/


Inschrijvingen in onze kleuterschool

1 februari is een belangrijke teldatum voor de
kleuterschool. 
Peuters die geboren zijn voor 1 augustus 2019
mogen - maar zijn niet verplicht - dit schooljaar
naar school komen vanaf 1 februari 2022. 
Wat wel belangrijk is, is dat ze ingeschreven zijn
voor 1 februari 2022.
Heb je zelf nog een peuter in huis of ken je
iemand die van plan is hun peuter in ’t SASK te
laten schoollopen, aarzel dan niet en schrijf
tijdig in!

Koala taaltest
Alle leerlingen van de 3de kleuterklas zullen vanaf dit schooljaar de gloednieuwe
‘Koalatest’ afleggen. Die test werd speciaal ontwikkeld om een taalscreening te
kunnen afnemen bij kinderen in de laatste kleuterklas. Zo kan taalachterstand
tijdig ontdekt én verholpen worden. De Koalatest vertrekt vanuit herkenbare
situaties en geeft kleuters de kans om spelenderwijs hun taalniveau te
demonstreren.  “We willen vermijden dat kinderen nog met een achterstand
beginnen aan de lagere school”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “Dankzij
de Koalatest geven we elk kind gelijke kansen”.

De Koalatest zal elk jaar worden afgenomen in de periode na de herfstvakantie
tot 30 november. Het is de vertrouwde klasleerkracht die de opdrachten
begeleidt én beoordeelt hoe goed de kleuters de instructies begrijpen. 
Juf Mieke en juf Petra zullen de klas overnemen zodat de titularis de test kan
afnemen.

Wil je meer weten over de Koala taaltest?  Lees dan dit artikel.

https://www.klasse.be/276765/taalscreening-kleuters-onderzoeker-kris-van-den-branden/


Meneer Papier

Ketnet Junior vanaf 29 oktober ook
een gloednieuw programma voor de
allerjongsten in de aanbieding. 
Meneer Papier is een prachtige stop
motion animatiereeks. 
 

Door zijn poëtische benadering stimuleert Meneer Papier filosoferen over thema’s
van het leven. Het geeft kleuters en beginnende lagere school kinderen handvaten
om op een fantasierijke manier om te gaan met de wereld en het leven. Meneer
Papier helpt kinderen out of the box te denken, wat belangrijk is om creative
problem solving verder te ontwikkelen. 
Meneer papier is te bekijken vanaf 29 oktober in de Ketnet Junior-app en op VRT
NU en vanaf 30 oktober op Ketnet Junior.
 

Voorleesweek 20 - 28 november 
7 voordelen van lezen

 Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling

 Het is een knus momentje samen

 Boeken en prenten prikkelen de fantasie

 Voorlezen maakt gevoelens bespreekbaar

 Het sterkt het geheugen

 Je kind zal vaker zelf lezen

 Een vast voorleesmoment zorgt voor

structuur
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2.
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https://ouders.ketnet.be/over-ketnet/meneer-papier-brengt-een-ode-aan-de-verbeelding






Noteer alvast 
in je agenda.

..

donderdag 11 november - Wapenstilstand, vrije dag

vrijdag 12 november - vrije dag

donderdag 9 december - K2A gaat met de bus naar de film 'Streep' 

maandag 13 december - openklasdag, welkom aan alle nieuwe peuters en kleuters

maandag 6 december - Sinterklaasfeest

vrijdag 17 december - lagere school organiseert de Warmathon - lopen voor het

goede doel en daarna gezellig iets eten en drinken

vrijdag 24 december - school eindigt om 12 uur

maandag 27 december t.e.m. 9 januari - kerstvakantie



Als griezels 

de vakantie i
n...


