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Executieve functies
Op school willen we meer doen dan enkel leren vanuit onze boeken. Het is even belangrijk
dat kinderen zichzelf leren sturen, om zo tot spel of opdracht te komen. Hierbij hebben we
een goede ontwikkeling nodig van de EXECUTIEVE functies : de hogere controlefuncties van
de hersenen. Zij beïnvloeden, sturen je gedrag/leren en zijn nodig om doelgericht en
efficiënt te kunnen handelen.
Hoe doen we dit dan? Via een verhaal van de boot ontdekken de kinderen de verschillende
functies.
Onze eerste executieve functie is de toerenteller : We leren onze emoties te herkennen en te controleren.. Bv jezelf
kalm houden wanneer je je boos maakt, en op zoek gaan wat je hierbij kan helpen. Doorheen de school zien we overal
dezelfde toerenteller hangen : in de klas, in de gang, op de speelplaats. Want overal kan je wel eens 'over je toeren'
geraken Deze toerenteller helpt ons om weer te zakken.
Let op je toerenteller !
Graag een toerenteller voor thuis? Vraag het aan de klasleerkracht.

Fietscontrole
Op woensdag 7 oktober zullen alle fietsen van de lln gecontroleerd worden
op goed werkende verlichting, noodzakelijke reflectoren, juiste en veilige
werking van de remmen, e.d. Hierbij alvast een oproep om de fietsen van
uw kinderen na te kijken en in orde te brengen, zodat elke fiets direct kan
worden goedgekeurd.
Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 23 oktober gaat heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, t-shirts en -sjaaltjes naar school. Op deze dag tonen ze met trots hun engagement en
zetten ze het jeugdbewegingsleven extra in de verf. Ook op onze school !
Oudercontacten
In de week voor de herfstvakantie vinden de eerste oudercontacten plaats. Onze gezamenlijke oudercontactdag
(broertjes en zusjes op dezelfde dag) gaat door op woensdag 28 oktober. De brieven worden begin oktober
meegegeven.
Kronkeldiedoe : 1e lj
Tijdens dit bewegingslandschap wordt het volgende verwacht van de kinderen van het 1e leerjaar : veel bewegen en
weinig stilstaan ! Deze sportactiviteiten gaan door in de sporthal Hemelrijk op vrijdag 30 oktober. Verdere info volgt
per brief.
Niet naar school :
 Op vrijdag 2 oktober : een extra dagje verlof … zomaar … we gaan er allemaal van genieten !
 Op woensdag 14 oktober : want de juffen en meesters moeten zelf naar de les …
 Van 31 oktober tot en met 8 november : herfstvakantie
VERKEER
De donkere ochtenden liggen weer voor ons. Zichtbaarheid is daarom hier heel belangrijk! Wij moedigen ook voor de
herfstvakantie alvast het dragen van een fluo-reflecterend hesje aan.
Van na de herfstvakantie tot de krokusvakantie is onze fluoperiode van kracht en nemen wij ook weer deel aan ‘Helm
op, Fluo top’! BENT U ZELF OOK EXTRA WAAKZAAM IN HET VERKEER?!
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1H + 2H + 3H + 4H : zwemmen
FACULTATIEVE VERLOFDAG
10.00 uur : eerste communie

1H + 2H + 3H + 4H : zwemmen

Alle klassen : bavilezen
Pedagogische studiedag
1H + 2H + 3H + 4H : zwemmen

11.00 uur : vormsel

1H + 2H + 3H + 4H : zwemmen
Alle klassen : dag van de jeugdbeweging

Alle klassen : oudercontacten
1H : Kronkeldiedoe
Begin herfstvakantie

Kledinginzameling
Voor de verfraaiing van onze speelplaats willen we graag een centje bijverdienen. Daarom doen we opnieuw een
textielinzamelactie.
Verzamel zoveel mogelijk bruikbaar textiel in gesloten plastieken zakken. Snuffel eens rond bij de buren of familie en
help op deze wijze kinderen in de 3de wereld landen. Hoe meer volle zakken, des te meer geld er in het laatje komt voor
onze speelplaats. U mag de kleding in propere, afgesloten zakken afgeven in de school op woensdag 28 oktober (vanaf
12 uur) en donderdag 29 oktober (na de schooluren).
Wat mag?
 Goede kwaliteit
tweedehandskleding
 Lakens
 Dekens
 Gordijnen
 Knuffelbeesten
 Schoenen (per paar)
 Riemen / ceintuurs
 Handtassen

Wat mag niet?
 Vuile of natte kledij
 Gescheurde of beschadigde kledij
 Enkele schoenen
 Afgeknipt materiaal
 Matten
 Tapijten
 Kussens
 Dekbedden
 Gordijnen / beddengoed (industrieel)

