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Allerheiligen en Allerzielen
Tijdens de herfstvakantie werden twee christelijke feesten gevierd: Allerheiligen en Allerzielen.
In de klas stonden we ook even stil bij het afscheid nemen van iemand dierbaar en maakten we het even
stil. We schreven in wolkjes een tekstje over onze gevoelens en/of over de personen die we missen…
We delen graag deze parabel met jullie:
De bruggenbouwer
“U heeft een mooi beroep”, zei het kind tegen de oude bruggenbouwer, ”maar het moet wel zwaar zijn,
bruggen te bouwen”. “Als men het geleerd heeft, is het niet lastig”, zei de bruggenbouwer. “Bruggen
van beton en staal bouwen is gemakkelijk, maar andere bruggen die ik in mijn dromen bouw, die zijn
veel moeilijker”. “Welke andere bruggen?” vroeg het kind.
De oude bruggenbouwer keek het kind nadenkend aan. Hij wist niet of het kind het begrijpen zou. Toen
zei hij: ”Ik wil een brug bouwen van nu naar de toekomst. Ik wil een brug bouwen van de ene naar de
andere mens, van het donker naar het licht, van verdriet naar vreugde. Ik wil een brug bouwen van nu
naar de eeuwigheid over al het vergankelijke heen”.
Het kind had aandachtig geluisterd. Het had niet alles begrepen, maar merkte op dat de oude man
verdrietig was. Om hem op te vrolijken zei het kind: “Ik geef U mijn brug!” En het kind schilderde voor
de bruggenbouwer… een kleurrijke regenboog!

Bouwmaal en groentemarkt 2018
We organiseerden in oktober onze eerste feest in het nieuwe gebouw: het bouwmaal. Het was een
beetje zoeken om deze nieuwe ruimte in te richten maar uiteindelijk kregen 320 mensen een plekje en
konden we genieten van een smakelijke maaltijd. Bedankt voor jullie steun. We kregen ook enkele
donaties en ook deze gulle gevers zijn we zeker dankbaar.
Bij de groentepakkettenverkoop verkochten we 800 groentepakketten.
Namens de school en het oudercomité een dikke dankjewel voor jullie steun.
Hopelijk heeft iedereen er een heerlijk menu van gezonde gerechten mee bereid.
Deze centjes kunnen we verder goed gebruiken in o.a. het realiseren van ons speelplaatsenontwerp van
de werkgroep ‘Pimp je speelplaats’.

De Grote Voorleesdag
Weldra krijg je een uitnodiging mee voor deze
voorleesdag. Dit is een initiatief van VCOV. Meer
informatie over deze vereniging vindt u terug op
hun website.
Iedere deelnemende klas gaat op zoek naar
ouders/grootouders die het zien zitten om een
voorleesmomentje in te vullen in de week van 19
tot 23 november. Samen met de klasleerkracht kan
er gezocht worden naar een leuk boek of verhaal,
er kunnen wat tips en tricks uitgewisseld worden en
zo ontstaat een gezellig voorleesmomentje in de
klas.

Vorig schooljaar sleepten we een mooi boekenpakket in de wacht dankzij het inzenden van een foto met
een origineel voorleesmomentje erop. Zo zonden we een foto door van Noa’s papa die via skype vanuit
Dublin een verhaaltje voorlas. Wie komt dit schooljaar origineel uit de hoek (of uit het boek)?
Aarzel niet om je in te schrijven! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Samen sterk
Ons jaarthema ‘Samen sterk’ leeft op de school. Iedere maand krijgen onze
leerlingen een ‘Samen sterk-uitdaging’. In september leerden we het
jaarthemalied zingen en dansen. In oktober maakten we samen sterke klasleuzes.
In november maken we fotocollages waarin duidelijk wordt hoe we als leerlingen,
vrienden, klasgenoten enz… samenwerken.
In december werken we met de ganse basisschool rond ons schooljaarthema in het project: SAMEN
STERK. Dit project zal tijdens de meeste activiteiten en lessen centraal komen te staan in de klassen
maar ook op schoolniveau zetten we een warme actie op waarin we samen sterk aan het werk zullen
gaan. Meer nieuws volgt….

Verkeersactie: Helm Op, Fluo Top
De donkere dagen komen eraan. Ondertussen is het
al jarenlang een traditie om een heuse fluo-actie op
poten te zetten. In deze actie maken we de kinderen
warm om fluohesjes te dragen.
Voor onze kinderen is het immers belangrijk dat ze
gezien worden in het verkeer.
Dit jaar combineren we de fluo-actie met het
stimuleren van het dragen van een fietshelm.
Tussen de herfstvakantie en krokusvakantie kan je bij
het dragen van een fluohesje een sticker verdienen.
Wie met de fiets kwam en een fietshelm droeg,
verdient er ook eentje. Deze stickers worden verzameld op een stickerposter. Bij een volle poster kan de
klasgroep een leuke klasuitstap winnen.
Deze actie is er eentje van ‘Verkeer op school’. Vorig schooljaar verdienden we opnieuw een bronzen
medaille met onze verkeersacties. Het zou tof zijn, mochten we dat ook dit schooljaar verwezenlijken.
Of misschien doen we nog beter?
Wij kunnen op heel wat ouders rekenen bij allerlei uitstappen. Een hulp waarvoor we zeker dankbaar
zijn. Sommige van deze ouders gaan vaak mee tijdens een fietstocht met de kinderen. Deze ouders
kunnen zich registreren als verkeersouders via de volgende website: https://www.verkeersouders.be/
Hoe meer ouders dit doen, hoe meer we kans maken op het behalen van een volgende
verkeersmedaille. Een leuke beloning voor onze inspanningen die we leveren om aan een veilig verkeer
te werken. Registreer jij je ook?

Rommelmarkt
Op woensdag 24 oktober organiseerden de leerlingen van klas 4 een rommelmarkt ten voordele van De
Beweging. Weldra brengen de vierdeklassers een bezoek aan dit ortho-agogisch centrum voor
volwassenen met een beperking. Zij zullen een mooi bedrag kunnen overhandigen. We hopen dat zij
deze financiële boost hun werking kan verder ondersteunen.

Hartelijk dank om dit mooie project te steunen. Vele kinderen brachten mooie speeltjes binnen en de
markt had voor ieder wat wils!

Rapport
In de lagere school kregen de leerlingen hun eerste rapport van het schooljaar mee. Lees zeker eens de
inleiding omdat deze wat meer duiding geeft over de visie en de inhoud van het rapportmapje.
Bekijk dit rapport zeker eens samen met jouw kind. Op die manier ontstaat een interessant
reflectiegesprek waaruit jouw kind veel kan opsteken.
Onze leerkrachten doen veel inspanningen bij het neerschrijven van een woordje uitleg en het opstellen
van de verschillende deelrapportjes. Ook jullie zoon/dochter heeft zichzelf al enkele keren mogen
evalueren. Bekijk dus zeker alle deelrapportjes. Zo krijg je een harmonische kijk op de ontwikkeling van
jouw kind. Plaats een handtekening om aan te geven dat het bekeken werd.
Misschien merkte je ook al het deelrapportje rond de persoonsgebonden ontwikkeling van jouw kind
op?
De persoonsgebonden ontwikkeling wordt onderverdeeld in 4 velden:
= de socio-emotionele ontwikkeling
= de ontwikkeling van het innerlijk kompas
= de ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
= de zintuiglijke en motorische ontwikkeling
Deze vier symbooltjes die hierboven staan, vind je ook telkens terug op persoonsgebonden
ontwikkelrapportjes.
De prent die onder de hoofding staat, is een tekening waarrond er in de klas
een of meerdere activiteiten werd opgebouwd. De doelen eronder hebben
dan ook vooral met deze activiteiten te maken.
Je vindt er ook doelen terug die te maken hebben met de eindtermen ‘leren
leren’. In het nieuwe leerplan vinden we deze terug onder thema’s zoals
onderzoekscompetentie, ondernemingszin enz… Vandaar je ook deze
titeltjes zal terugvinden op deze rapporten, telkens met een symbooltje
erbij dat verwijst naar het desbetreffende ontwikkelveld.
Wie hier graag nog meer informatie over leest, kan deze vinden op
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/

Oudercontactweek: 12-16 november in de lagere school,
21 november in de kleuterschool
In november vinden de eerste individuele oudercontacten plaats. Dit is een uitgelezen moment om even
een kort praatje te hebben met de klasleerkracht over de ontwikkeling van jouw kind. Wens je er ook
graag iemand van de directie of de zorgleerkracht bij, dan laat je dit ook best weten via de
klasleerkracht. We vragen het uur van afspraak zo veel mogelijk te respecteren om te vermijden dat de
planning in de war wordt gestuurd.
Misschien ontving je reeds een briefje van de klasleerkracht voor de oudercontacten en kreeg je al een
dag en uur van afspraak. Het zou ook best kunnen dat je nog een briefje mag verwachten.

Kalender november 2018
Maandag, 5 november 2018
Dinsdag, 6 november 2018

Woensdag, 7 november 2018
Donderdag, 8 november 2018
Vrijdag, 9 november 2018
Zaterdag, 10 november 2018
Zondag, 11 november 2018
Maandag, 12 november 2018
Dinsdag, 13 november 2018
Woensdag, 14 november 2018
Donderdag, 15 november 2018

Vrijdag, 16 november 2018
Zaterdag, 17 november 2018
Zondag, 18 november 2018
Maandag, 19 november 2018
Dinsdag, 20 november 2018
Woensdag, 21 november 2018
Donderdag, 22 november 2018

Vrijdag, 23 november 2018

Zaterdag, 24 november 2018
Zondag, 25 november 2018
Maandag, 26 november 2018
Dinsdag, 27 november 2018
Woensdag, 28 november 2018
Donderdag, 29 november 2018
Vrijdag, 30 november 2018

Klas 6: VM: bezoek aan het Gentbos
Jos Mosclub
Klas 2: Willy in het bos
Vergadering oudercomité
Klas 5A: bibbezoek
Kinderraad
Zwemmen

KIIB: Natuurkoningen- en koninginnen in de
Kaaihoeve
Klas 6: Doedag in Atheneum Merelbeke
12:15-13:15: Rechill voor klas 3-4-5-6
16:00-17:00: yoga voor klas 1-2
Klas 2: Willy in het bos
12:15-13:15: yoga voor KII-KIII

Klas 6: bezoek van advocaat
Start voorleesweek
Oudercontacten kleuterschool
Klas 5: Voorlezen in Christoforusgemeenschap
12:15-13:15: rechill voor klas 3-4-5-6
16:00-17:00: yoga voor klas 1-2
Klas 5: Voorlezen in Christoforusgemeenschap
12:15-13:15: yoga voor KII-KIII
Zwemmen
Einde voorleesweek

Klas 4: NM: Elke en Dieter op bezoek

12:15-13:15: Rechill voor klas 3-4-5-6
16:00-17:00: yoga voor klas 1 -2
KIII-klas1: Bezoek aan Technopolis

O.-L.-V.- Visitatie Basisschool - Stas de Richellelaan 19, 9820 Bottelare-Merelbeke
info@visitatiebottelare.be - www.visitatiebottelare.be - tel 09/362.88.33 - GSM 0477/968956

