InfoWijzer december 2018
maandag 3/12 NM : Kiva-moment
16u15-17u15 : studie voor ingeschreven leerlingen L4-L5-L6
dinsdag 4/12 L4 : NM : leeruitstap Wereldoorlog I : Passchendaele museum
16u15-17u15 : studie voor ingeschreven leerlingen L4-L5-L6
donderdag 6/12 16u15-17u15 : studie voor ingeschreven leerlingen L4-L5-L6
vrijdag 7/12 13u30 : adventsviering : Iedereen welkom!
maandag 10/12 Start proevenweek L2-L6
NM : L3 : Opleiding tot lakei (Mergelynckmuseum Ieper) > picknick!
16u15-17u15 : studie voor ingeschreven leerlingen L4-L5-L6
dinsdag 11/12 16u15-17u15 : studie voor ingeschreven leerlingen L4-L5-L6
donderdag 13/12 14u50 : K1P + K1 + K2 : dansen in het rusthuis
16u15-17u15 : studie voor ingeschreven leerlingen L4-L5-L6
vrijdag 14/12 Einde proevenweek L2-L6
maandag 17/12 12u30 : leerlingenraad
14u30-16u : L1 : grootmoeder-namiddag
dinsdag 18/12 K3 : zwemmen
L2-L6 : rapportjes mee naar huis
woensdag 19/12 Namiddag : oudercontact voor L2-L6
17u00 – 19u00 : peuterkijkdag voor nieuwe peuters en instappertjes in 2de
en 3de trimester
donderdag 20/12 Lager : grote koekjesbakdag voor De Warmste Week
L4 : zwemmen
vrijdag 21/12 9u30 : kerstwandeling : Iedereen welkom.
15u00-16u00 : koekjesverkoop De Warmste Week aan de schoolpoort
zaterdag 22/12 16u : Winterpark in het Kasteeldomein. Kom je ook bij ons langs?
van maandag 24/12
tot zondag 6/1/19
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Verkeersveiligheid.
Zoals jullie weten, zijn we na de herfstvakantie gestart met onze fluoactie ‘Helm op fluo top’. We vinden het zo fijn (en vooral veilig!) dat
zoveel kinderen met een fluo-jasje aan naar school komen. Laten we met
z’n allen lekker opvallen. Zien en gezien worden is in het verkeer, zeker
in de donkere maanden, geen overbodige luxe.
Ook op en rond ons schoolterrein geven we de veiligheid van onze kinderen prioriteit.
Onze gemachtigd opzichters treden hierbij, volledig vrijwillig, op als onze hulp. Elke ochtend
en avond staan zij in weer en wind paraat om onze kinderen veilig te helpen oversteken aan de
rotonde. In naam van de leerkrachten en ouders, willen we hen van harte bedanken voor hun
grote bezorgdheid voor onze kinderen.
Op ons parkeerterrein is het soms druk. Vanuit een auto zien we onze kleinste vriendjes niet
altijd. Mogen we daarom benadrukken om uw kind, te voet of met de fiets, op de rode
klinkertjes te laten stappen/rijden. Uw kind is daar veilig voor wegrijdende auto’s.

Socio-emotionele vaardigheden.

maandpunt december

Een nieuwe maand, dus een nieuw aandachtspuntje binnen onze werking
rond socio-emotionele vaardigheden.
Omdat we samenwerken heel belangrijk vinden, wordt dit ons werkpunt
voor december. Samen spelen, samen werken, samen tot oplossingen
komen. We halen de groepssfeer naar boven en zetten team-spirit in om
vriendschappen sterker te maken.

Het 4-laden-model.
Binnen onze school gebruiken we het 4-laden-model om te reageren op ongewenst gedrag.
Dit houdt in dat we overtredingen opdelen in 4 categorieën (al naar gelang de frequentie en de
ernst) om vervolgens passend en menselijk te reageren.
Een klein, eenmalig feit krijgt een opmerking. We wijzen leerlingen op de afspraken. De
leerling voelt dat we hen zien en aandacht voor hen hebben.
Bij herhaald ongewenst gedrag of ernstigere feiten, is de aanpak van waarschuwen niet meer
voldoende (de waarschuwing went als er geen gevolgen zijn). We pakken de overtreding aan
op maat van de leerling (even aan de kant zetten, een strafwerkje,…). Bij deze situaties wordt
er ook in gesprek gegaan met de leerling, zodat hij/zij beseft dat een leerkracht hem belangrijk
vindt en hem persoonlijk wil helpen. Dat is de beste drijfveer voor gewenst gedrag.
Wie echt te ver gaat (verbaal of fysiek agressief) krijgt een gele kaart. Deze kaart is het
signaal dat we respectloos gedrag niet accepteren. Bij de gele kaart komt een strafwerk op
maat van de leerling, een gesprek met de leerkracht én met de directeur. We zoeken samen
een manier om de relatie met het slachtoffer te herstellen. De leerling moet iets doen om het
‘goed’ te maken.
Onze gedragsverwachtingen zijn voor iedereen hetzelfde en dragen bij aan het realiseren van
goed onderwijs. We blijven echter steeds gericht op wat goed gaat en bekrachtigen positief
gedrag.

CLB-chat.
Soms kan je als ouder met een heel dringende vraag over je kind zitten, die je niet opgelost
krijgt. Indien gewenst kan je, anoniem, gratis en vrijblijvend, chatten met het CLB.
Bij deze infowijzer vind je een nieuwsbrief over het aanbod van de CLB-chat.

Proefwerken – Studie.
De proefwerken komen er aan. Dat is niet voor iedereen even fun en
gemakkelijk.
Sommigen hebben erg veel moeite met bepaalde vakken en moeten er hard
voor werken.
Een goede motivatie is al een heel belangrijk begin. Maar het is als
ouder niet altijd even makkelijk om te weten hoe je je kind kan
motiveren. Op de website van de school vind je een filmpje van
Klasse met tips over wat je kan doen en liever niet doen.
Op vraag van de ouders, die we via de ouderraad kregen, organiseren we studie in de week
voor en de week van de proeven, voor de leerlingen van L4, L5 en L6. De leerlingen konden
zich voor de studie inschrijven. Interesse blijkt er zeker te zijn. We zijn blij dat we dit kunnen
aanbieden aan de kinderen die dit wensen.

Oudercontact.
Een oudercontact is een belangrijk moment, zowel voor de leerkracht, de ouder èn het kind.
Op het oudercontact van december (voor de leerlingen van L2 – L6) zullen natuurlijk de
resultaten besproken worden, maar het is ook het moment waarop je als ouder kan vertellen
hoe je kind thuis is, wat het van de school vertelt, en uiteraard ook om van de leerkracht te
horen hoe het kind op school is, hoe het zich gedraagt, wat zijn sterke punten zijn en waar er
nog groeikansen zijn.
Omdat we op die manier kunnen samenwerken aan de opvoeding van de kinderen, hopen we
om jullie allemaal te mogen verwelkomen. De uitnodiging met inschrijving volgt.

Koekjesbakdag - De Warmste Week
Omdat iedereen voor iedereen zorgt, willen wij met De Wijzer ons steentje
bijdragen voor De Warmste Week.
Op donderdag 20 december houden we met alle leerlingen van het lager een grote
koekjesbak. Wie een schortje of koksmuts heeft, mag dit zeker meebrengen.
We verkopen de koekjes op vrijdag 21 december 2018 tussen 15u00 en 16u00 aan onze
schoolpoort en tijdens Winterpark. De opbrengst van de koekverkoop gaat naar ‘TEJO’ Ieper.
TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische
ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend,
onmiddellijk, anoniem, en gratis. De therapie heeft als
hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die
manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie
niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.
TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt.
TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de
gezondheidszorg voor jongeren. Zo kunnen we mee de verantwoordelijkheid dragen voor het
persoonlijk welzijn van alle jongeren, zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi
volwassen te worden.

Kerstwandeling.
Op vrijdag 21 december 2018 maken we een kerstwandeling. We starten om 9u30 en gaan in
groepjes op stap naar de stal. Onderweg komen we verschillende kerstfiguren tegen.
Ook de ouders zijn van harte welkom om mee te stappen!

Winterpark
Geniet van de gezellige kerstsfeer tijdens de eerste
editie van ‘Winterpark’ in het prachtige
Kasteeldomein van Zonnebeke.
Beleef een kerstmarkt in een unieke setting met
sfeerverlichting, optredens, kinderanimatie, theater
en nog zoveel meer.
De toegang is gratis.
Ook met De Wijzer zijn wij aanwezig. Kom ons gerust opzoeken om te genieten
van een heerlijke kop soep, een glaasje jenever, een frisdrankje of een suikerspin.
De soep wordt ons aangeboden door de Ouderraad. Dank je wel hiervoor!

