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MAART 2022
voor
1KTA
iedereen
L1A+L5B
L1B+L5A
L2A+L2B
iedereen

dag
ma 7

uur
8.30

ma 7
ma 7
ma 7
ma 7
di 8
za 12
ma 14
ma 14
ma 14
ma 14
ma 14

13.00-14.30
13.30-15.00
14.00-15.30

wat?
Instapdag: welkom Daan en Safiya.
Start Afrikaproject week 2
Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
Facturen van februari worden meegegeven
Multimove sessie 4 in De Witte Merel
Opendeurdag: rondleiding op afspraak
Start fietsweek: we komen met de fiets naar school
Toneel “Dans le vent” in De Witte Merel
Sportnamiddag in De Witte Merel
oudercontact
Toneel “Farfelu” in De Witte Merel
Multimove sessie 5 in De Witte Merel
Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)

L3A+L3B

di 15
vrij 18

16.00-17.00
10.00-13.00
8.30
10.30
13.30-15.25
vanaf 15.30
10.30
16.00-17.00
13.00-14.30

3KTB+L6

vrij 18

13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)

L4A+L4B
L1A+L5B
L1B+L5A
L2A+L2B
ouders 3KT

vrij 18
ma 21
ma 21
ma 21
ma 21
di 22
di 22
woe 23
do 24
ma 28
ma 28
ma 28
di 29

14.00-15.30
13.00-14.30
13.30-15.00
14.00-15.30
19.30
16.00-17.00
20.00
voormiddag
voormiddag
hele dag
12.45
45
13.30-15.25
16.00-17.00

3KT+L1 (wie inschreef)
nieuwe gezinnen

iedereen
2KT+3KT
L3A+L3B
ouders
L1+L2+L3
3KT+L1 (wie inschreef)

3KT+L1 (wie inschreef)

ouders
L2+L3+L5
L1+L4+L6
1KTC+1KTD
leerlingenraad
L2A+L2B
3KT+L1 (wie inschreef)

Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
Infoavond overgang 3KT naar L1
Multimove sessie 6 in De Witte Merel
Vergadering Oudervereniging
Bibbezoek: bibkaart en zakje meebrengen
Bibbezoek: bibkaart en zakje meebrengen
Medisch onderzoek CLB op school
Vergadering leerlingenraad
Sportnamiddag in De Witte Merel
Multimove sessie 7 in De Witte Merel

prijs

€3,8
€3,8
€3,8

€3

€3
€3,8
€3,8
L6 gratis

€3,8
€3,8
€3,8
€3,8

NIEUW: JUF ISABELLE
Juf Isabelle vervoegde op 7 februari ons zorgteam. Ze stelt zichzelf even voor:

Hallo allemaal, ik ben nieuw als zorgjuf voor de eerste en tweede graad.
Na 22 jaar gewerkt te hebben in een andere richting dan het onderwijs, besloot ik
mijn hart te volgen en een nieuwe opleiding te starten.
Ik heb dan ook veel zin om erin te vliegen!
Ik woon in Kontich met mijn man en 3 kinderen van 18, 16 en 12 jaar oud.
Met hen ga ik ook graag op reis om nieuwe plekken te ontdekken.
Verder wandel ik graag in de natuur en lees ik veel boeken.
Ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen!
juf Isabelle

VOORZICHTIGHEID (& RESPECT):
We worden momenteel om de oren geslagen met berichten over grensoverschrijdend
gedrag. Denk maar aan het proces tegen Bart De Pauw, de hetze in The Voice Holland,
de hele MeToo-beweging, …
Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarmee de ander schade op fysiek, mentaal
of emotioneel vlak wordt toegebracht. Vaak heeft grensoverschrijdend gedrag ook te
maken met machtsmisbruik. Dit gedrag kan opzettelijk, maar ook onopzettelijk zijn,
zoals een foute grap of onhandige opmerking.
Hoe wapen je je kind ertegen?
Elk ontwikkelingsproces bestaat uit leren. Dat geldt ook voor de seksuele ontwikkeling.
Kinderen experimenteren en proberen verschillende gedragingen. Op basis daarvan
ondervinden ze welke sensaties fijn zijn en welke niet. Zo leren ze hun eigen grenzen
kennen. Ze leren ook op welk gedrag andere kinderen of volwassenen gaan reageren,
zowel positief als negatief. Zo maken ze langzaamaan kennis met de grenzen van
anderen en ze leren er rekening mee houden. Op die manier leren en ontwikkelen
kinderen zich. En net als bij elk ander ontwikkelingsdomein maken kinderen daarbij
fouten. Ze gaan over de grens omdat ze die nog niet kennen. Door de reacties op hun
gedrag komen ze in aanraking met de grenzen vanuit de omgeving. Ze leren omdat hun
omgeving hun gedrag bijstuurt als dat over de grens gaat.
Het is voor jonge kinderen nog erg moeilijk om grenzen in te schatten. Daarom zien
we bij jonge kinderen een aantal grensoverschrijdende gedragingen regelmatig
voorkomen.
Een eerste voorbeeld is seksueel getint gedrag stellen in het openbaar. Heel wat jonge
kinderen hebben nog geen inzicht in de begrippen openbaar en privé. Ze voelen ook
(nog) niet waar de grenzen van de omgeving liggen. Voorbeelden:
• Midden in een familiefeestje gaat een peuter op de mat zitten. Hij trekt zijn
broekje uit en begint te spelen met zijn piemel.
• Een peutertje grijpt naar de borsten van de vrouwen bij wie ze op schoot zit.
• Een kleuter schuurt zich in de klas telkens tegen voorwerpen aan.
• Een kleuter steekt in de klas vaak zijn hand in zijn broek.
Een ander voorbeeld is het over de grenzen van anderen gaan. Omwille van hun
jonge emotioneel ontwikkelingsniveau kunnen ze zich niet verplaatsen in iemand
anders.
Ze houden (nog) geen rekening met de gevoelens of de pijn van iemand
anders. Voorbeeld:
• Een kind trekt - ondanks luid protest - het slipje van een klasgenootje uit.
Licht grensoverschrijdend seksueel gedrag komt veel voor bij kinderen. Ze proberen
zaken uit en leren op die manier waar de grenzen liggen. Dit gedrag moet
je benoemen en begrenzen. Verbieden is niet nodig, uitleggen waarom je
begrenst wel. Verwijs hierbij zeker naar de gevoelens van de andere betrokkene(n) en
hoe die het voorval ervaart/ervaren.
Uit onderzoek is gebleken dat ouders en opvoeders een cruciale rol spelen in het
voeden van empathie bij jonge kinderen. Empathie zorgt ervoor dat je gevoelens van
anderen erkent en kan inschatten. Super belangrijk dus om de grenzen van anderen te
herkennen en die van jezelf aan te geven.
Als je wil dat je kind later zelf zijn grenzen aangeeft, doe dat dan als ouder ook.
Als iemand over je grens dreigt te gaan, reageer dan. Probeer zo helder mogelijk te
verwoorden of duidelijk te maken dat bepaald gedrag over je grens dreigt te gaan.
Zo leert je kind niet alleen dat er grenzen zijn, maar ook hoe je daarover kan praten.
Op deze website vind je veel praktische tips (ook voor pubers en jongeren):
https://www.allesoverseks.be/seksueel-gedrag-van-kinderen-en-jongeren-hoe-reageren
Hiep Hiep Hoera…!!!
zaterdag 5 maart………………….……………….………….juf Ingrid (1KTC)
dinsdag 15 maart….juf Annelies (L4B) en meester Chris (kleuterturnen)

