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OKTOBER 2022 

 

voor dag uur wat? prijs 

iedereen ma 3  Pedagogische studiedag: geen school  

L2+3+4 (wie inschreef) di 4 15.45-16.45 Sportsnack 2 in De Witte Merel zie info 

iedereen di 4  Facturen van september worden meegegeven  

L1A+L1B woe 5 11.00 Bezoek aan de familie van Hup: te voet  

L1+L5 do 6 voormiddag Vaccinaties door CLB (voor wie toelating kreeg) gratis 

L6A+L6B do 6 12.45-15.25 Demolessen in Anton Bergmann Lier: met de fiets gratis 

L4A+L4B vr 7 voormiddag Bezoek Heemkundige Kring (te voet) €2,4 

L2A+L2B ma 10 voormiddag Herfstwandeling: goede stapschoenen & koek meebrengen. gratis 

leerlingenraad ma 10 12.45 Vergadering leerlingenraad  

L2+3+4 (wie inschreef) di 11 15.45-16.45 Sportsnack 3 in De Witte Merel zie info 

L4+5+6 (wie inschreef) di 11 16.00-17.00 Typles 1 zie info 

L4A+L4B do 13 voormiddag Bezoek gemeentehuis en burgemeester Lint gratis 

L2+3+4 (wie inschreef) di 18 15.45-16.45 Sportsnack 4 in De Witte Merel zie info 

L4+5+6 (wie inschreef) di 18 16.00-17.00 Typles 2 zie info 

L6A+L6B do 20 12.45-15.25 Demolessen in Anton Bergmann Lier: met de fiets gratis 

iedereen vr 21 na schooltijd Dag van de Jeugdbeweging in het park  

wie inschreef vr 21 19.30 Quiz Oudervereniging zie info 

Iedereen ma 24  Start fietsweek  

L2+3+4 (wie inschreef) di 25 15.45-16.45 Sportsnack 5 in De Witte Merel zie info 

L4+5+6 (wie inschreef) di 25 16.00-17.00 Typles 3 zie info 

L2+L3+L5 woe 26 voormiddag Bibliotheekbezoek: zakje meebrengen  

L4+L5 do 27 voormiddag Bibliotheekbezoek: zakje meebrengen  

L5+L6 vr 28 voormiddag Fietscontrole gratis 

L1+2+3+4+5+6 vr 28  Herfstrapport  

Herfstvakantie: van 31 oktober tot en met 4 november 

 

 
 

 
 
 

BELEEFDHEID 
Wist je dat er culturele verschillen zijn wat beleefdheid betreft? Bv. bij een begroeting. 
Sommige culturen zijn zeer expressief als het gaat om fysieke aanraking. Zoals in Italië, waar een 
knuffel en een kus wordt beschouwd als een gemeenschappelijke en aanvaardbare begroeting.  
In Japan bestaat een begroeting uit een buiging en raak je elkaar helemaal niet aan.  
Iemand een hand geven is niet overal hetzelfde.  
In delen van Noord-Europa is een snelle, stevige handdruk de norm.  
In delen van Zuid-Europa, Centraal- en Zuid-Amerika is een handdruk langer en warmer.  
Meestal raakt dan de linkerhand de gevouwen handen, de elleboog of zelfs de revers van een 
jasje. In Turkije wordt een heel stevige handdruk juist weer als onbeleefd en agressief beschouwd.  
In sommige Afrikaanse landen is een slappe handdruk de standaard.  
Veel mannen in islamitische landen schudden nooit de hand van een vrouw buiten het gezin. 

 

HIEP HIEP HOERA!!! 
 

 do 13 oktober…………………………………..…….juf Isabelle (katholieke godsdienst) 
 ma 24 oktober……….……………………………juf Wendy (L3A) en juf Darline (2KTB) 
 
 
 



NIEUW: JUF VANESSA 
  

Omwille van de Oekraïnecrisis kregen basisscholen begin september nog extra omkadering voor het begeleiden van 

anderstalige kinderen. 

Voor onze school betekent dit dat we een 4/5 leerkracht meer kunnen inzetten in onze taalbadklas. 

We zochten en vonden nog een nieuwe juf: juf Vanessa. Ze stelt zichzelf kort voor: 

Hallo, ik ben juf Vanessa. In 2020 behaalde ik mijn diploma van kleuterleidster. 

Sinds 6 september kan je mij vinden in de taalbadklas van De Wilg. 

 Ik ben heel blij dat ik in deze leuke school aan de slag kan. 

Ik woon in Vorselaar met mijn twee flinke zonen. Sander is 17 en Hannes is 15. 

Buiten ons drie wonen er ook nog heel wat dieren bij ons: een kat, 2 konijnen, 2 

kippen en 3 cavia’s. 

In mijn vrije tijd ben ik vooral veel met muziek bezig. Ik volg klassieke zangles en 

zing mee in 3 koren. Daarnaast speel ik ook nog klarinet in de beste harmonie en 

de beste jeugdharmonie van Vlaanderen (die van Vorselaar natuurlijk). 

Als ik dan nog wat tijd overheb ga ik graag wandelen, lees ik een boek of ben ik 

creatief bezig: knutselen, handlettering, tekenen, … Maar wat ik ook aan het 

doen ben, er staat altijd muziek bij op. 

Ik heb heel veel zin in dit schooljaar en kijk ernaar uit om iedereen beter te leren 

kennen. 

TAALBADKLAS 

 
De kinderen, die tijdelijk verblijven in het asielcentrum Meihof, worden in onze school opgevangen en begeleid in onze 
taalbadklas, de ankerklas. 
Niet alleen kinderen die in een asielcentrum verblijven, hebben recht op deze extra ondersteuning. Alle kinderen die 
min. 5 jaar oud zijn, die geen Nederlands kennen en die maximum 1 jaar ononderbroken in België verblijven, kunnen 2 
schooljaren lang genieten van extra lestijden “onthaalklas anderstalige nieuwkomers” (afgekort: OKAN). 
Omdat niet elke school voldoende anderstalige leerlingen telt, heeft niet elke school een aparte taalbadklas. 
In De Wilg bestaat de taalbadklas al langer dan 25 jaar. Onze taalbadklas is dan ook zeer goed uitgebouwd. 
In het begin wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van de basiswoordenschat. 
Dat zijn woordjes die je nodig hebt om de basisbehoeften uit te drukken: ik – honger – dorst – pijn – toilet – koud – 
warm – bang – verdriet – …  Daarna focussen we op de schooltaal: jas – boekentas – pen – groter dan – telwoorden – … 
Die breiden we daarna verder uit, zodat instructies worden begrepen: de kleuren – de cijfers – de letters - doorstreep – 
omcirkel – duid aan - enz …  
In de lagere afdeling komt ook het lezen en het schrijven al aan bod. 
Sommige kinderen hebben nog geen schoolervaring, anderen leerden een ander schrift (bv. Russisch, Cyrillisch, …).  
Dan moet het alfabetiseringsproces nog opgestart worden of overgedaan worden.  
Heel wat anderstalige kinderen maken eerst een stille 
periode door.  We respecteren dit. Er wordt dan immers 
ook veel geleerd:  passief  neem je ook taal op. 
Sommige anderstalige kinderen hebben traumatische 
ervaringen achter de rug, bv. oorlogssituaties 
meegemaakt, gezinsleden verloren, …  We trachten voor 
deze kinderen op school veiligheid en geborgenheid te 
creëren. 
Momenteel komen onze anderstalige leerlingen uit de 
volgende landen: Eritrea, Moldavië, Roemenië, Palestina, 
Oekraïne, Iran, Mexico, Niger, Spanje, Albanië, 
Afghanistan, Guinée, Tunesië en Noord-Macedonië. Een 
bonte mix dus. En welke taal gebruiken ze al snel om met 

elkaar te communiceren? Juist, het Nederlands       
Zo brengen wij de wereld een beetje in onze school.  
Wil je meer weten? Onze taalbadjuffen geven je graag 
info: juf Chantalle (kleuters), juf Kato, juf Kim en juf 
Vanessa (lagere afdeling). 

 

 


