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Hier is de nieuwsbrief
van de BSD weer!

Nu onze kerstvakantie er iets anders zal
uitzien en we nog steeds zo veel mogelijk ‘in
ons kot’ moeten blijven, zorgden wij voor een
extra-dikke nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

Een kerstkaart voor iedereen!

Zalig Kerstmis
Met Kerstmis maakt God
Zijn dromen waar.
Hij komt niet als een koning
die zoekt naar macht
maar als een kind
dat zoekt naar liefde.

Gelukkig nieuwjaar
We wensen het je,
in duizend witte vlokjes
of in broos januarilicht,
vertrouwen in de dag van morgen
en een lach op je gezicht.
Veel geluk en hoop in het nieuwe jaar.

Vanwege de directie en het personeel van de BSD
Turnhout, 1 januari 2021

Om even bij stil te staan …
Advent is leven
een kans om wat ons is gegeven
te delen
en aan anderen door te geven.
Een kans om wat krom is recht te
trekken,
om wie inslaapt wakker te schudden,
om wie hopeloos of radeloos is
er weer in te laten geloven.
Advent is het licht zien in de duisternis.

Goede Vader,
zend ons het licht
door het vuur van de vreugde
door het vuur van de vriendschap
door het vuur van de hoop
door het vuur van het geloof
door het vuur van het geduld
door het vuur van de liefde
laat ons het beste van onszelf geven
om voor elkaar lichtgevend te zijn.

Goed onderwijs in de BSD
Al onze leerkrachten trachten zo goed mogelijk onderwijs te
geven.
We werken aan de kwaliteit van het onderwijs door rekening te
houden met de EINDTERMEN. Dit zijn doelen die op het einde
van het 6de leerjaar bereikt moeten worden.
Om deze eindtermen te bereiken maken we gebruik van meer
specifieke doelen. Deze doelen zijn voor het katholiek
onderwijs samengebracht in een ZILL-leerplankader.
Wat betekent ZILL?

Zin in leren en zin in leven
Heb je zin in het leven dan heb je ook zin om te leren. Andersom geldt dit ook:
Door te leren krijg je zin in het leven. Leren en leven gaan dus hand in hand.
De ZILL-doelen komen in de verschillende leerjaren aan bod in 6 cultuurgebonden
velden en in 4 persoonsgebonden velden. Wil je hierover meer weten, gebruik dan
het woord ZILL-selector als zoekfunctie op de computer. Je mag ook steeds meer
uitleg vragen op school.
Om te kiezen welke doelen in een les aan bod komen, bepalen de leerkrachten een
focus en werken ze een arrangement uit (les). Om de doelen te bereiken gaat men
werkvormen kiezen en gebruiken we methodes die de school zelf mag bepalen.
Om de kwaliteit en de identiteit van ons onderwijs op peil te houden, integreren we
ook ons opvoedingsproject en reflecteren we regelmatig over het lesgeven.
Dit is kort theoretisch uitgelegd hoe we waken over de kwaliteit van ons onderwijs.
Onderstaande artikels over hoe dit in de praktijk gaat, zullen het hopelijk wat
duidelijker maken.

Kijk jij mee naar wat we deden in de klas?
Hieronder stelt elke klas een (ZILL-) les aan jou voor.

SPELEND LEREN IN KLAS 1A
Alle kindjes in 1A kunnen al heel goed rekenen. Dit lukt natuurlijk
niet zomaar. Om goed plus- en min-oefeningen te kunnen,
moeten we natuurlijk veel en hard oefenen. We doen dit vaak
samen in de klas, maar we gaan af en toe ook alleen aan de slag
met de oefeningen. Deze keer speelden we rekenspelletjes. Zo
hebben we pas het spelletje KABOOM leren kennen. Met dit
spelletje kunnen we onze plus- en min- oefeningen inoefenen,
maar leren we ook goed samen spelen.
Het spel gaat als volgt: Je zit per 4 of per 5 aan een bankje en je
hebt samen 1 potje met allemaal stokjes in. Op die stokjes staat er
een plus- of min-oefeningen. Één voor één mag je een stokje
nemen, je leest de oefening die erop staat voor en vult ze verder
aan met het juiste antwoord. De andere kindjes spelen even juf of
meester en controleren of jij het juist zegt. Was het antwoord juist?
Dan mag je het stokje houden! Was het antwoord fout? Dan moet
je het terug in het potje steken. Soms trek je een stokje waar
KABOOM op staat, dan moeten al jouw gewonnen stokjes terug in
het potje. We leren hier dus ook een beetje omgaan met winnen
en verliezen.

Leren over de zintuigen in

1B

Dat we in het eerste leerjaar leren lezen, schrijven en rekenen wisten jullie vast
al. Daarom stellen we Mika en Do graag ook eens voor: zij leren ons de wereld
rond ons beter kennen. Het thema van wereldoriëntatie waar we nu rond
werken heet ‘prikkelingen’, waarbij we onze zintuigen ontdekken.
Eerst leerden we de vijf zintuigen kennen: ruiken, zien, proeven, voelen en
horen. We trokken naar de speelplaats en gingen daar op onderzoek. We
leerden in een hoekenwerk meer over de verschillende lichaamsdelen die bij
de zintuigen horen. Daarna kwam elk zintuig apart aan bod met enkele
proefjes.
Vandaag leerden we meer over onze ogen waarmee we kunnen zien.
De juf tekende een lijn op de grond. We keken heel goed hoe lang die was.
Dan moest een leerling er geblinddoekt over lopen. Het was niet gemakkelijk
om te onthouden waar het spoor loopt. Dat wilden we op de speelplaats
nadien nog wel eens doen!

Daarna gingen we goochelen. Onder één van de drie bekers werd een blokje
gelegd. We moesten goed volgen met onze ogen, want de juf verplaatste de
bekers heel snel.
We probeerden ook zo veel mogelijk voorwerpen op de tafel te onthouden.
De juf nam één voorwerp weg. Dan mocht een van ons raden wat er verdwenen
was. Dat kunnen we misschien thuis ook wel eens spelen?

De juf bracht ook allerlei gekke brillen mee naar school. Samen ontdekten we
waar die allemaal voor dienen, want ieder van ons wist wel iets over één van
die brillen.

Ben je benieuwd naar wat er nog in onze klas gebeurt? Kijk dan eens op de
blog.

Leren rond emoties in klas

Wat is het leuk om op school vrolijke, blije en
lachende kinderen te zien. Alles lijkt beter te
lukken als we opgewekt en goedgezind zijn. Ook
studies tonen aan dat we beter leren wanneer
we goed in ons vel zitten. Een goed welbevinden
doet wonderen.
Toch zien we op de speelplaats of in de klas
soms ook boze, bange of verdrietige gezichtjes.

2B

Omdat deze vier basisemoties zo belangrijk zijn in de ontwikkeling van het
kind besteedt de overheid hier extra aandacht aan.
In het huidige ZILL - ( zin in leren en leven ) leerplan vinden we doelen
terug in verschillende ontwikkelvelden.
Tijdens de godsdienstles maakten de leerlingen van klas 2B kennis met
volgende gevoelens: blij, bang, boos, verdrietig, trots en jaloers.

De leerlingen vertelden aan elkaar situaties waarin ze zich blij, bang, boos,
… voelden. Daarna moesten zij met een groepje een bepaald gevoel
uitbeelden.
Hierdoor werden de kinderen ook aangesproken in hun muzische
ontwikkeling, maar ook het socio-emotionele aspect kwam hiermee aan
bod. Samen een taak kunnen uitvoeren, goed leren samenwerken.
Na het uitbeelden probeerden de toeschouwers te achterhalen welke
gevoelens er werden getoond.
Van elk groepje werd er tenslotte nog een foto gemaakt. Zo werden ook de
media-vaardigheden van de leerlingen ontdekt.
Op volgende foto’s kan je zien welk gevoel de leerlingen toonden. Ra, ra ra,
welke emotie past bij welke foto?

Hoor wie klopt daar ..... kinderen. (

2A)

Vrijdag 4 december.... Onder het afdak van de speelplaats staat plots een grote stoel met een rood
doek over. Er hangen vlaggetjes, mooie tekeningen en prenten. Wie zou er vandaag op bezoek
komen? In klaslokalen hoor je kinderen zingen: "Hoor wie klopt daar kinderen....", maar er is helemaal
geen Sinterklaas te speuren in de gebouwen van onze school! Wegens corona mag een oude man als
Sinterklaas niet te dicht bij kinderen komen en gaat hij niet via de klasdeur binnen, maar worden alle
klassen om beurt op de grote speelplaats in open lucht verwacht bij de Sint. De kinderen van 2A
hebben vooraf een mooi gedichtje geleerd: "Ik zou ook eens een hulppiet willen zijn...." Tijdens ons
bezoek lezen alle kinderen dit voor en zingen ze nog enkele leuke Sinterklaasliedjes. De Sint was blij
en gaf ieder kind een zak snoep met wat fruit en de school kreeg in de turnzaal een nieuwe klimmuur.
Oh wat fijn!

Les wereldoriëntatie
Het stratenplan

derde leerjaar
+

klas

3A

Het stratenplan van onze schoolbuurt

Deze lessenreeks is gestart in de straat van onze school.
We zijn aan de schoolpoort in het Sint-Jozefstraatje gaan staan met de klas en hebben een
kijkje genomen in de straat. Wat kunnen we allemaal zien?
Daarna gingen we naar de bovenverdieping van onze school en hebben van daaruit ook naar
deze straat gekeken. Samen hebben we besproken wat we nu beter zien en wat minder
goed.

Wat zie je goed als je van boven naar de straat kijkt? Van hieruit zijn we gaan nadenken over
hoe men een stratenplan maakt.
-

Verschilpunten opsommen tussen grondfoto, schuine luchtfoto (vanop
een hoog gebouw) en een verticale luchtfoto (vanuit een vliegtuig)
Een verticale luchtfoto met het stratenplan vergelijken
Landschapselementen op de verticale luchtfoto en op het stratenplan van
de schoolbuurt herkennen.

Hierna zijn we dan ook overgegaan naar het effectief op straat gaan met het stratenplan van
de schoolbuurt in onze handen. In welke straat staan we nu?
Wanneer we recht vooruit gaan, in welke straat komen we dan
uit? Als we deze straat volgen dan komen we … In elke straat
benoemden we ook enkele grote gebouwen,
landschapselementen. Kunnen we die ook op ons stratenplan
terugvinden? Of andersom. Wat zou dit gebouw op mijn plan
kunnen zijn? Een kerk, een school,…
De volgende stap is dan het opbouwen van de legende van het
stratenplan van de schoolbuurt.
Van daaruit is het nog een kleine stap om een legende en rooster
van een kaart te leren kennen en gebruiken.

De kinderen van het derde leerjaar vinden het altijd heel leuk om met een stratenplan in de
hand de straat op te gaan en alles te ontdekken wat daar op staat. Ze verkennen zo de
schoolbuurt en het stratenplan van de eigen gemeente.
Een groep enthousiastelingen op stap!

Stambreuken in klas 3B met juf Mieke
In 3B werden de stambreuken van discontinu materiaal op een
lekkere manier aangebracht. Een doos chocolaatjes die de juf voor
haar verjaardag gekregen had lag al een hele tijd in de kast te
wachten. Op 27 november werd deze tevoorschijn getoverd voor
een (lekker) lesje rekenen.
Hmmm… wie lust er graag chocolaatjes? Al de handen gingen de lucht in en het
enthousiasme was groot. Eerst werd de titel van de les besproken, want breuken…
wat is dat ook alweer? Er zijn misschien wel kinderen in de klas die wel eens iets
gebroken hebben, maar daar gaan we tijdens onze wiskundeles niet over leren .
Nee hoor, vandaag gaan we onze chocolaatjes verdelen in gelijke delen en dat gaan
we doen aan de hand van breuken.
Iedereen kwam in een grote kring rond de demonstratietafel staan en we
verdeelden de chocolaatjes in gelijke delen. Dit was nog erg makkelijk, maar dan
schreef de juf een breuk op het bord.
1/4 = 1 van de vier gelijke delen van het geheel. Wow, wat een zin. Gelukkig werd
de hele zin op het bord geschreven als geheugensteuntje. Op deze manier lukte het
vlot om de volgende breuken te lezen. Het lezen van breuken ging goed, maar dan
had je nog woorden zoals ‘teller’, ‘noemer’ en ‘breukstreep’.
En wat is nu 1/4 van 20 chocolaatjes? Het verdelen van de chocolaatjes aan de
hand van een breuk was erg moeilijk. Er vonden verschillende pogingen plaats, de
leerlingen bespraken met elkaar wat wél en niet kon en zo kwam de groep tot een
juiste oplossing. De leerlingen leerden van én met elkaar, wat een knappe
samenwerking in 3B.
Nadat we dit met nog een paar andere voorbeelden geoefend hadden was het tijd
om aan de oefeningen in het werkschrift te beginnen. De leerlingen gingen terug
naar hun plaats en het werkboek werd geopend. De oefeningen werden in duo
gemaakt, dit ging super vlot. Wat een knappe koppen in onze klas.
Na het verbeteren van de oefeningen had de juf nog een laatste vraag in petto. De
wisbordjes werden bovengehaald en de mondjes gingen op slot. Het was een erg

belangrijke vraag. Wat hebben jullie het liefste? Eén van de vier gelijke delen van
mijn chocolaatjes of één van de tien gelijke delen?

3 – 2 – 1: iedereen schrijft het antwoord op en hoppa, de wisbordjes in de lucht!

Twee leerlingen hadden opgeschreven dat ze graag één van de vier gelijke delen
willen hebben. Al de andere kinderen hadden het liefst 1 van de tien gelijke delen.
Pas toen de juf de verdeling maakte (en liet zien) werd het iedereen duidelijk. Hoe
groter je noemer, hoe kleiner het deel dat je krijgt. Gefopt!
Tijdens deze les leerden de leerlingen niet alleen hun eigen mening geven, maar
moesten ze ook echt luisteren naar elkaars mening. Van en met elkaar hebben ze
geleerd hoe ze de verdeling van de breuken moesten aanpakken. Dat verdiende op
het einde van de les een chocolaatje.

Evenwijdigheid in klas 3B met meester Jari
In 3B gingen de leerlingen op zoek naar de betekenis van evenwijdigheid en hoe ze
dit moeten tekenen. Wat eerst als een gek en moeilijk woord werd gezien,
ontdekten de leerlingen stap voor stap voordat ze echte experts werden.
‘Evenwijdigheid’, wat een gek woord! Na enkele momenten verwonderd te zijn over
dit lange en moeilijke woord werd er heel attent ontdekt dat de woorden ‘even wijd’
in dat lange, moeilijke woord zaten. Maar wat zouden ze daar nu mee willen
zeggen… even wijd?!? Na een leuk klasgesprek kwamen we samen tot de conclusie
dat het lijnen zijn die even wijd van elkaar lopen en die elkaar nooit zouden kruisen.
Zelfs niet als je ze tot in Rusland of Brazilië zou doortrekken!
Vinden we ook zo’n evenwijdige lijnen in de klas vroeg de meester zich af? Dit
moest geen twee keer gevraagd worden, de leerlingen gingen meteen op
speurtocht en zochten naar hartenlust evenwijdige lijnen in de klas. De zijkanten van
de agenda, de tegels op de vloer, de zijkanten van de deur, de omkadering van hun
pennenbakje, … het kon absoluut niet op.
Langzamerhand werden de kinderen uit 3B experts in evenwijdige lijnen. Ze konden
de lijnen al perfect herkennen in de klas, maar ook in andere figuren zoals vierkanten

en rechthoeken. Maar echte experts kunnen meer dan herkennen alleen, 3B ging
dus op zoek naar een manier waarop ze helemaal alleen zo’n evenwijdige lijnen
zouden kunnen tekenen.
Wat hebben we daarvoor nodig? Een geodriehoek!!! Wow, dat is een leuk
hulpmiddel. En daar staan allemaal gekke lijntjes op, waarvoor zouden die lijntjes
nodig zijn? Een leuk filmpje van een meneer die evenwijdige lijnen tekende zorgde
ervoor dat de leerlingen meteen wisten waarvoor sommige lijntjes dienen en welke
lijntjes superhandig zijn om evenwijdige lijnen te tekenen.
Toen we oefenden om onze geodriehoek op de juiste manier te leggen ging dat bij
sommigen al meteen goed! Maar zelfs echte experts moeten soms een beetje
oefenen, na een paar keer oefenen waren we er helemaal mee weg, erg knap!
Megacool dat we al zoveel ontdekt en geleerd hadden, nu kon het echte werk
beginnen! Onze experts gingen aan de slag een maakten de oefeningen heel knap
in hun werkboek. Sommige experts werkten meteen alleen terwijl anderen nog
eventjes met de meester werkten vooraleer ook zij heel knap aan de slag konden
gaan.
Oefenen, oefenen, oefenen… voor we het wisten waren alle oefeningen af.
Professors die al heel snel klaar waren kregen zelfs nog een hele moeilijke oefening
die ze probeerden te onderzoeken!
Hoog tijd om eens terug te denken over wat we nu eigenlijk geleerd hebben dus.
Alle kinderen van 3B legden hun hoofd mooi op de bank en dachten na over wat ze
nu eigen allemaal geleerd hadden. Ze dachten na over zichzelf, met hun ogen dicht.
Hoe hadden ze nu zelf geoefend?
Konden ze al goed evenwijdige rechten herkennen? En tekenen? Vonden ze van
zichzelf dat ze flink hadden gewerkt? Wat zouden ze misschien zelfs nog beter
kunnen doen? Of wat zouden ze volgende keer zeker hetzelfde doen?
Kortom, onze experts hebben tijdens deze les erg knap gewerkt en zijn echte
professionals geworden!

Een ‘stilte-voorwerp’ -

3C

In het derde leerjaar kregen we de voorbije weken godsdienstlessen over het thema
‘Stilte en gebed’. We leerden onder andere wat ‘het stil maken’ wil zeggen, hoe er
wordt gebeden in de verschillende godsdiensten en hoe het ‘Onze Vader’ gaat.
Voor de les ‘Stilte in mijn hoofd’ kregen de leerlingen de opdracht om een voorwerp
mee te brengen waar ze zelf stil van werden. Hierover vertelden de kinderen: wat
brachten ze mee en waarom maakte net dat voorwerp hen stil binnenin? Er werden
verschillende voorwerpen meegebracht en de kinderen vertelden honderduit: over
een geboortedeken of – knuffel, leesboeken, huisdieren, een gitaar, …
De leerlingen ontdekten dat ze stil konden worden van een voorwerp, een beeld, …
en spraken uit wat er in hen omgaat wanneer ze stil worden en zich bezinnen. Ze
leerden ook elkaars manier van bezinning of gebed waarderen en respecteren. We
leerden natuurlijk meer dan enkel zaken gerelateerd aan het vak godsdienst. Zo
spraken leerlingen vooraan in de klas. Hierbij moesten ze letten op hun uitspraak, het
vormen van correcte zinnen, het publiek aankijken, … We groeiden tijdens deze
opdracht dus ook in het mooi en duidelijk spreken voor publiek. Ze stelden zich
present en lieten zien dat ook hun voorwerp, hun persoontje er mocht zijn. Respect
hebben voor elkaar was belangrijk en dat lieten we ook zien. Luisteren deden we
naar iedereen, we maakten geen grapjes over meegebrachte voorwerpen en ook
achteraf elkaar hiermee plagen was uit den boze. We merkten ook dat ‘stil worden’
voor iedereen anders is en dat dat helemaal oké is! We gingen met elkaar in
gesprek en leerden elkaar nog beter kennen. Na elke voorstelling van een voorwerp
gaven we elkaar een applaus, want iedereen had zijn beste beentje voorgezet.

LES Nederlands

4A

- Monsterdesigners

In de Nederlandse lessen ging ons
thema 3 over ‘Bizarre brouwsels’
...lekker griezelen!!! Zo onderzochten
we verschillende griezelgedichten,
leerden we over verkleinwoorden,
deden we een groepsgesprekje over de
stelling ‘Alle angsten kun je
overwinnen’, lazen we teksten over
gruwelijke wezens zoals de vogelspin,
de vampiervleermuis, …
Maar een bijzondere les was toch wel
toen we echte monsterdesigners
werden. We leerden om onze fantasie
te gebruiken en mochten ons eigen
monster bedenken en ontwerpen. Bij
dit fictief personage zochten we naar goede omschrijvingen van
passende innerlijke en uiterlijke kenmerken.
Hulpvragen hierbij waren:
-Hoe ziet mijn monster eruit (kop, lichaam, griezelige details, …)?
-Hoe is het karakter van mijn monster (stoer, nieuwsgierig, lui, …)?
-Wat doet mijn monster (kinderen bang maken, milieu redden, …)?
-Wat is het lievelingseten van mijn monster (gefrituurde
mensentanden, frietjes, …)?
-Welke spullen heeft mijn monster altijd bij (visnet, tuinslang,
teddybeer, …)?
Daarna zocht elke leerling nog een originele naam voor zijn monster
en voelde zich helemaal een monsterdesigner bij het maken van een
schets van hun monster.

ZILL-DOELEN van deze les

De volgende les stelde iedereen
zijn/haar monsterlijke meesterwerk
voor aan de hele klas.
ZILL-DOELEN van deze les

Een les uit 4B

…

Dieren passen zich aan
De les start met enkele dieren die de leerlingen uitbeelden. Zij
proberen goed te luisteren naar de verschillende
bewegingswoorden: draaien, vliegen, trippelen, fladderen, … De
juf geeft ook wat bewegingseigenschappen mee van de dieren:
soepel, vloeiend en licht als een vlinder of kort en krachtig als
bij.
Eén van de dieren die aan de beurt kwam: ik ben een muis en
ik trippel.
Daarna mogen de kinderen zelf een
dier uitkiezen. Ze proberen voort te
bewegen zoals het dier. Soms met
geluid, soms ook zonder. Als de kinderen
het zonder geluid doen, dan kunnen ze zich
beter focussen op de beweging. Het
vraagt van de kinderen
inlevingsvermogen en durf. Ze
verleggen hun grenzen. Ook leren de
kinderen van elkaar. Ze zien bewegingen
waar ze zelf niet aan gedacht hebben.
De klas wordt in groepjes van drie
of vier verdeeld. De kinderen
kiezen opnieuw allemaal een
dier. Ze moeten nu een
typische eigenschap van dit
dier nemen en met die drie of
vier typische eigenschappen
maken ze een fantasiedier. Ze
krijgen even de tijd om af te
spreken en te oefenen.
Daarna is het showtime! Ze tonen het
resultaat aan elkaar en de anderen proberen de
dieren te raden. Het lukt hen aardig! Knap gedaan 4B!

Om de les rustig af te sluiten, doen we nog een yogahouding. ‘De
kikker’
De kinderen zitten in hurkzit met een rechte rug. Ze proberen
eerst het evenwicht te bewaren, daarna brengen ze de handen
tegen de borst en blijven rustig zitten. Ze zouden ook nog
kunnen rondspringen als kikkers. Maar wij kozen om rustig de
les af te sluiten.

Een inkijk in het vijfde leerjaar: 5A en 5B

Het is ondertussen bijna kerstvakantie en er werd al héél hard gewerkt in het vijfde
leerjaar.
Jullie zijn ongetwijfeld benieuwd naar wat er zich allemaal afspeelt achter de
schermen in ons leerjaar. Jammer genoeg hebben we jullie niet kunnen uitnodigen
in de klas voor de ‘Dag van de ouder’. Via deze weg geven we jullie graag een
kleine inkijk.
Tijdens de eerste maanden van het schooljaar stonden de lessen wereldoriëntatie
volledig in het teken van de bosklassen. We leerden over de fauna en flora in de
Ardennen, het ontstaan van grotten, de verschillende landschappen in België en de
geschiedenis van Durbuy.
Van daaruit maakten we de overstap naar het gebruik van een atlas:
• Wat staat er allemaal in een atlas?
• Hoe kan je afstanden berekenen met de schaal?
• Hoe vind ik op een handige manier steden en landen terug in de atlas?
• Waar ligt Durbuy eigenlijk?
• …

We formuleerden antwoorden op al deze onderzoeksvragen en het kaartbegrip, de
oriëntatie- en kaartvaardigheid van de kinderen werd verder ontwikkeld.
Wist-je-dat …
• Durbuy, in vogelvlucht, op 110 km van Turnhout ligt?!
• we de Sint geholpen hebben met het opzoeken van een aantal
steden verspreid over de hele wereld?
• de kaart van Europa wel 15 miljoen keer verkleind getekend
staat in onze atlas?

Technotrailer (

5A + 5B)

Cultuurveld : Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
Ontwikkelingsthema : Oriëntatie op techniek
Leeruitkomst : Ik ben nieuwsgierig naar technische systemen en
processen en pas ze toe. Ik zie in hoe techniek,
wetenschap en samenleving elkaar beïnvloeden.
Onderwerp: Technotrailer
Zit jij in het vijfde of zesde leerjaar lager onderwijs maar weet je nog niet goed
wat je later wilt worden? Of zegt een beroep als automecanicien, schrijnwerker
of graficus je wel iets, maar weet je niet precies wat dat inhoudt? Of ben je
gewoon benieuwd hoe het voelt om ‘techniek’ in de vingers te krijgen? Dan kan
een bezoekje van de Techno Trailer aan jouw school misschien wel heel wat
duidelijker maken! Technische beroepen zijn namelijk de toekomst...
In deze hypermoderne hoogtechnologische oplegger maak je kennis met de
geheimen van de chemie. Zo maak je je eigen coole haargel die je na schooltijd mee
naar huis kan nemen.
Je gaat er ook aan de slag met een stand ‘groene stroom’. Je wekt elektriciteit op
door middel van een fiets, maar je kan ook gebruik maken van een windmolentje en
zonnepanelen. Benieuwd hoeveel verbruikstoestellen je kan inschakelen voor het
alarm afgaat? Ten slotte programmeer je een robotarm die voor jou volledig
automatisch een puzzel zal maken. Als alle puzzelstukjes op de juiste plaats liggen,
verrast de robot je nog op een dansje. Shake it, move it!
In kleine groepjes gaan de leerlingen nadien aan de slag op school om via een
doorschuifsysteem drie verschillende activiteiten te doorlopen:
•
•
•

Technoboxen
Spherobox
Dobbelsteen

In de hoek van de 'Technoboxen' leren ze de volgende onderdelen:
•
•
•

werken met diverse elektronische meetgereedschappen uit de bouw
stop motion film op tablets in mini filmstudio
uitvoeren van opdrachten over de elektrische kringloop

Bij het maken van de perfecte dobbelsteen wordt het klaslokaal omgetoverd tot een
werkplaats houtbewerking. De kinderen gaan onder andere aan de slag met een
kolomboormachine en winkelhaak. En dit tot op een millimeter nauwkeurig!

Als laatste dompelen we hen onder in de wereld van het programmeren. De kinderen
leren hoe ze robotballen moeten besturen bij de Spherobox. Hoog tijd om de
programmeur in hen aan te spreken.

Een Franse les in

6A!

Frans: U 24 Cédric veut des pommes.
Le texte, le vocabulaire, à + …, le verbe pouvoir, des exercices, des conversations
et la chanson
Eerste les: kennismaking met de tekst en de woordenschat
Focus: Geleid spelen en leren/Begeleid exploreren en beleven/Zelfstandig spelen
en leren/ontmoeten
Werkvorm: klassikaal, partnerwerk, individueel werk
Materiaal: leesboek, werkboek, woordkaarten, bordboek

ZILL - Leerplan Zin in leren zin in leven (ZILL) VVKBaO
IVoc3: Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en
bevindingen formuleren
IVzv2: Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen,
verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe
ervaringen en in complexere situaties
•
•
•
•
•

•

TOmf1: Een voor hen bestemde mondelinge boodschap in het Frans
begrijpen
TOmf2: Beluisterde en/of gelezen teksten in het Frans nazeggen en hardop
lezen in betekenisvolle situaties
TOmf3: Met een vorm van ondersteuning informatieve en narratieve
teksten in het Frans navertellen in de vorm van een opsomming
TOmf4: Met een vorm van ondersteuning een gebeurtenis, verhaal, iets of
iemand in het Frans beschrijven in de vorm van een opsomming
TOmf5: Deelnemen aan een eenvoudig gesprek in het Frans door vragen,
antwoorden en uitspraken te begrijpen, erop te reageren, zelf vragen te
stellen, antwoorden te geven en uitspraken te doen
TOsf1: Een voor hen bestemde schriftelijke boodschap in het Frans
begrijpen

•
•

•
•

TOsf2: Een boodschap in het Frans foutloos kopiëren in betekenisvolle
situaties
TOsf3: Een eenvoudige, functionele boodschap in het Frans schrijven door
aan te vullen met gegeven woorden of samen te stellen aan de hand van
aangereikte bouwstenen
TOtg4: Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het nut
daarvan inzien
TOtg5: Bereid zijn om taal correct, verzorgd en gepast te gebruiken

Inleiding:

Bekijken en bespreken van de strip

Midden:
-

-

Slot:

Beluisteren van de woordenschat,
herhalen van de woordenschat op
verschillende speelse manieren
(groeperingsvariaties,
stemvariaties,
bewegingsvariaties,…)
Beluisteren en bevragen van de
tekst
De tekst repeteren en naspelen
(met gepaste intonatie en juiste
articulatie
Oefeningen maken in het werkboek
Verbeteren van gemaakte oefeningen (lezen en vertalen)
Spreken over … Aan de hand van gegeven informatie dialogeren

Het lied beluisteren en vervolgens meezingen

Een lesvoorbereiding van een ZILLIGE les (6B)
WO – techniek
Onderwerp: werken met paperclips
Materiaal: tang, paperclips
Eigen doelen:
•
•

Op een eenvoudige manier ervaring opdoen met knippen en plooien van ijzer- en/of
koperdraad.
Verschillende soorten tangen leren kennen en hanteren.

ZiLL-doelen:

IVzv2

Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen,
verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij
nieuwe ervaringen en in complexere situaties
• 9-12j Wat men in een bepaalde situatie heeft geleerd, op een voldoende
flexibele wijze aanwenden in nieuwe situaties toepassen (transfer leggen) aangeleerde concepten inzetten bij analyse van nieuwe ervaringen en situaties

IVoc1

Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te
ontdekken en erover te leren
• 2.5-12j Nieuwe ervaringen met anderen delen

IVoc2

Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich
• 9-12j Door te onderzoeken en te ontwerpen nieuwe mogelijkheden
ontdekken - willen experimenteren (vrij en gericht)

IVoz1

Initiatief nemen. Een eigen idee, beweging, project of activiteit
enthousiast en volhardend vorm en inhoud geven

IVoz2

Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen
• 6-12j Interesse tonen voor het creatief denken en handelen van anderen zich laten inspireren door de vindingrijkheid van anderen - erop gericht zijn
om aan gewone situaties iets creatiefs toevoegen vanuit de eigen creativiteit
• 6-12j Enthousiast zijn om nieuwe dingen uit te proberen alleen en samen
met anderen - durven, ook wanneer men niet goed weet waar men uitkomt durven improviseren en afwijken van vertrouwde paden - al doende (intuïtief)
een werkwijze bedenken

OWte1

Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische
systemen gemaakt zijn van grondstoffen , ingrediënten, materialen
en/of onderdelen
• 4-7j Bij het hanteren en (de)monteren van een constructie ontdekken hoe
bepaalde onderdelen ervan elkaar nodig hebben om die constructie te laten
werken.

OWte6

In de toepassingsgebieden van techniek eenvoudige technische
systemen, het technisch proces , hulpmiddelen en keuzes herkennen

• 10-12j Binnen de verschillende toepassingsgebieden van techniek
technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzes
onderzoeken en illustreren
MZkm2

Functionele grepen gedifferentieerd gebruiken voor het hanteren van
voorwerpen

Verloop :
Inleiding:
-

Kennismaking met verschillende soorten tangen. (trektang, nijptang, kniptang,
combinatietang, rondbektang, langbektang, zijkniptang,…)
Kennismaking met verschillende metalen (ijzer, koper, zink, lood)
Bevestigingstechnieken: solderen, met rekjes van fietsbanden

Kern:
-

Opdracht 1: individueel
Probeer de paperclip(s) volledig recht te plooien
Opdracht 2: individueel
Maak met een paperclip nieuwe vormen: je initialen, een dier, een voorwerp,…
Opdracht 3: per 2
Maak met meerdere paperclips een fiets in 2D.
Opdracht 4: per 2
Maak net zoals Afrikaanse kinderen een 3D voorwerp (auto, fiets, huis, mannetje,…) door
paperclips met elkaar te verbinden mbv fietsbandelastiekjes.

Slot:
-

Beoordeling van elkaars werk

Zesde leerjaar – een les van juf Ellen Keersmaekers
Einde of begin, een verhaal naar je zin!
Ontwikkelveld: taalontwikkeling
Ervaringskansen: begeleid exploreren en beleven/zelfstandig spelen
en leren

Zill:

Lesdoelen:
De leerlingen kunnen...
1. voor het schrijven van een ontspannende tekst nadenken over hun schrijfdoel en hun
schrijfpubliek;
2. een zelfgeschreven fictieve tekst functioneel ondersteunen door middel van
tekeningen;
3. in het oplossingsproces nagaan in welke mate de gekozen strategie effectief is en
kunnen die, indien gewenst, bijsturen.

Verloop:
Bij aanvang van de les lazen we het Taalkanjerverhaal Oude Belgen in het taalboek. In dit
verhaal speuren de Taalkanjers met een verrekijker de omgeving af op zoek naar graven van
oude Belgen. Jonas heeft er weinig zin in. Als Leen begint te graven met een spade, vallen ze
in een put die een kelder blijkt te zijn. In de kelder liggen allerlei Griekse lekkernijen: wijn,
olijfolie, fetakaas, olijfbladeren, een verse taart … Een deur gaat open en een griezelige
gestalte verschijnt.
Daarna bespraken we het verhaal aan de hand van de vijf W-vragen en de H-vraag. De
leerlingen ontdekten dat het einde van het Taalkanjerverhaal ontbreekt. Het vervolg
moesten ze zelf schrijven in de vorm van een traditionele Japanse vertelvorm: kamishibai.
In het taalboek leerden de leerlingen kamishibai kennen. Dit is een verteltheaterkast waarin
grote prenten geschoven kunnen worden. Op de achterkant van die prenten staat een
verhaal.
Aan de hand van de oefeningen in het werkboek, dachten de leerlingen op voorhand na over
hun schrijfdoel en schrijfpubliek, de personages, hoe deze personages reageren op het
griezelige gestalte dat verschijnt, ... Na voldoende voorbereidend denkwerk schreven de
leerlingen hun fragment uit en dachten na over een tekening, want bij kamishibai is het
belangrijk dat de tekeningen en de tekst elkaar aanvullen.
Aan het einde van de les blikten we samen kort terug op de schrijfopdracht. Wat verliep
minder vlot tijdens het schrijven? Waarover waren de leerlingen juist heel tevreden?
De leerlingen werkten hard aan hun kamishibai en het resultaat mag er zijn. Iedere
kamishibai is uniek en een leuk vervolg op het Taalkanjerverhaal. Dat bewijzen enkele
voorbeeldjes. Kijk en lees zelf maar mee!

We tellen weer af naar Kerstmis.
Ook in de onthaalklas vieren we dit. Samen hebben we de kerstboom gezet.
Tijdens het zetten van een kerstboom leerden we nieuwe woorden aan:
kerstboom ~ kerstbal ~ slinger ~ lichtjes ~ piek ~ …,
maar dit was niet het enige. Ook het vak ‘wiskunde’ kwam aan bod.
Kijk maar:
Ik hang een

Ik zie 6
kerstballen
in de boom.

Ik hang een
kleine kerstbal in
de boom.

GROTE

kerstbal
in de boom.

Er zijn meer

GROTE dan
kleine

kerstballen.

Ik zie weinig
kleine

kerstballen.

Voor de kinderen die vorig jaar ook al naar de onthaalklas kwamen,
maakten we het een beetje moeilijker.
We zochten samen naar rijmwoorden. Wie een rijmwoord kon vinden, mocht een
nieuwe kerstbal in onze kerstboom hangen. Dit was niet voor iedereen eenvoudig.
In het begin was dit zelfs moeilijk, maar dat is niet erg.
We zijn in de onthaalklas om te leren en fouten maken mag. Samen leerden we
uit onze fouten en vonden we veel rijmwoorden met een mooie kerstboom als
resultaat.

Nicht rijmt
op licht.

Dak en bak
rijmen op
tak.

Hal en val
rijmen op
bal.

Krak en hak
rijmen op tak.

Zal en mal
rijmen op
bal.

Ziek en riek
rijmen op piek.

Stoom en stroom
rijmen op boom.

Kinderen uitdagen in de

zorgklas, ook

dat is zorg…
Ook uitbreiding van wiskunde is een onderdeel dat aan bod komt in de zorgklas.
Wanneer we merken dat kinderen nood hebben aan extra uitdaging, krijgen ze
uitbreidingsoefeningen. Deze worden op verschillende manieren aangeboden.
Ook kunnen de kinderen bijvoorbeeld op vrijwillige basis deelnemen aan de
kangoeroewedstrijd.

Neem zeker eens een kijkje op de
website, je kan steeds online
oefenen!
https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/

Een kijkje in ons leerplan ZILL, mogelijke doelen:
DOEL: Ontwikkeling van wiskundig denken
Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te pakken. Ik doe dit met
vertrouwen en plezier.
Om wiskundig denken te stimuleren, bieden we de leerlingen een rijke en
veilige denkactiverende omgeving aan, bv. de digitale wereld, wiskundige
raadsels, smartgames, …. Die is open en nodigt hen uit om samen te
redeneren en met elkaar in discussie te gaan. ‘Hoe?’ en ‘waarom?’ zijn
daarbij belangrijke vragen. We nodigen leerlingen uit tot reflectie en steeds
opnieuw verder denken. Een echte uitdaging!

Logisch en wiskundig denken
Ik kan logisch redeneren en zet wiskunde handig en inzichtelijk in.
Wiskundig denkende leerlingen lossen met vertrouwen en plezier
denkactiverende opgaven, typevraagstukken en wiskundige problemen op.
Hierbij maken ze gebruik van modellen en wiskundige zoekstrategieën. Ze

interpreteren wiskundige verbanden en slagen er in ze ook goed weer te geven. Ze leren ook redeneren over
gelijkheden en verwerven inzicht in algoritmes zoals bij programmeren.

DOEL: Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen. Ik neem initiatief en kan vrij en zelfstandig
functioneren. Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief.

Zelfregulerend vermogen
Ik ervaar hoe ik mezelf kan aansturen. Ik kan zelfredzaam en efficiënt handelen en leren.
Binnen het ontwikkelthema zelfregulerend vermogen ligt de focus zowel op vrijwillig als op zelfstandig
functioneren van de leerlingen. We streven er de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de attitudes na die
leerlingen nodig hebben om zichzelf aan te sturen en te organiseren in denken, voelen en handelen. Werken aan
zelfregulerend vermogen houdt ook in dat leerlingen leren inschatten wanneer ze zelfstandig een stap zetten in
hun ontwikkeling, dan wel de hulp inroepen van anderen.
Leerlingen die over zelfregulerend vermogen beschikken kunnen: doelen vooropstellen, effectieve strategieën
aanwenden om de doelen te bereiken, de tijd efficiënt gebruiken, de eigen aanpak evalueren en bijsturen,
resultaten en oorzaken met elkaar verbinden, en zichzelf bijsturen op basis van de opgedane ervaringen.

Lekker gezellig samen zingen, muziekinstrumenten bespelen, liedjes
componeren, zelfverzonnen stukjes presenteren,
dansen en bewegen, luisteren naar muziek, … Superfijn!
Wat kan muziek toch keitof zijn!

Melodie, ritme, een toffe beat, snel, traag, hoog, laag, luid en zacht.
Dat leren wij allemaal. Wie had dat ooit gedacht?!
Ben je benieuwd naar meer?
Bekijk dan zeker de muziekklasblog een keer!
Daar vind je uitleg en foto’s van wat wij allemaal doen in de muziekklas.
Misschien krijg je dan wel zin om zelf ook muziek te spelen.
Wat dacht van piano, viool, dwarsfluit,
gitaar, klarinet, trompet of contrabas?

Heel veel liefs,
Juf Astrid ☺

Zo, dit waren onze “ZILLige” – lessen.
Hopelijk vonden jullie het interessant?

Nu nog meer nieuws van de BSD:
z

Wist je dat… (uit 1A)
-

We al heel veel stickers hebben gespaard met de HELM OP FLUO TOP?

-

We een echt pietendiploma hebben gekregen?

-

We net een leuk, nieuw meisje in de klas hebben?

-

We een nieuwe juf hebben, omdat juf Ellen een baby in haar buik heeft?

-

We soms ook spelletjes spelen in de klas?

-

We al tot de 9 kunnen schrijven en nu dus eigenlijk elk getal kunnen maken?

-

We onze nieuwjaarsbrief zelf hebben geschreven met pen?

-

We een mooie kerstboom in de klas hebben?

-

We nu ook eergisteren en overmorgen kunnen benoemen in een week?

-

We een spuitje kregen bij het medisch onderzoek en iedereen super flink was?

-

We elke week iets knutselen in het thema waarin we werken? Sinterklaas met
echte baard of mooie winterwanten.

-

We een mooie kerstfilm hebben gezien om de kerstvakantie gezellig te
starten?

-

We tijdens die film onder een dekentje mochten kruipen?

-

We leerden over de verschillende smaken? Zoet,
zout, bitter en zuur!

-

We een Sinterklaas met een echte (watten)baard
maakten?

-

We een dansje voor Sinterklaas hebben gedanst?

-

We in een leuke sneller-klaar-bundel kunnen werken
als we goed doorwerken?

-

We allemaal een kaartje hebben gemaakt met een kerstwens voor iemand in
de school?

-

We ook allemaal een kaartje met een mooie kerstwens hebben terug
gekregen?

Een brief van de sint voor klas 2B
Naar jaarlijkse gewoonte schrijft
een brief naar de sint. Dit jaar
anders en was de sint ons voor.
Op dinsdag, 1 december plakte er
deur van klas 2B. Wat zou daar in
was heel benieuwd?

de juf van klas 2B
verliep het ietsje
een brief op de
staan? Iedereen

De sint was een beetje in paniek. Wat als de pieten ziek zouden worden door dat
vervelende corona-virus? Daarom had hij een opdracht bedacht voor de kinderen
van het tweede leerjaar. ( zie foto ).

Zouden de leerlingen van klas 2B 25 koekjes onder 5 kinderen kunnen verdelen?
Oei, dat was even moeilijk want tot nog toe leerden we enkel de deeltafel van 10 en
2.
Op de foto kan je zien dat deze moeilijke opdracht voor de kinderen geen probleem
was.

De volgende dag hing er weer een brief op de deur. Deze keer had hij een andere opdracht.
Konden we hem verrassen met een mooie tekening, een liedje of een gedicht? Natuurlijk!
In de muziekles leerden de leerlingen de pepernotensamba.

Tijdens de les beeld werd een mooie raamtekening gemaakt en in de les drama lazen de
kinderen volgend gedicht en tekenden ze de staf van de sint:

De mooiste staf van sinterklaas
Die is vannacht gaan groeien.
Er kwamen zeven takken aan
Met bloemen die echt bloeien!
De krul lijkt wel op zwartepiet,
Met op zijn muts drie veren.
Als je het ziet, geloof je ’t niet:
Daaraan groeien wel drie peren!

Kan jij deze rare staf ook tekenen?

LEESKANJERS

Klas 4B werden echte
.
Elke dag lazen we op een plaats die we uit de leesbingo
kozen. Enkele ouders stuurden leuke foto’s door…
(Wie BINGO had, kreeg een dag geen huiswerk.
)

Word jij ook graag eens leeskanjer? Zet een kruisje bij
de plaats waar jij gelezen hebt.
Doen jullie mee?

Contractwerk
Elke maandagnamiddag hebben we met onze klas
contractwerk. We krijgen allerlei opdrachten van de juf.
De leerlingen van 4B leggen even uit hoe dat in zijn werk
gaat.
Tijdens het contractwerk doen we
verschillende leuke opdrachten.
Bijvoorbeeld: rekenen, knutselen,
lezen, WO, i-pad, opzoekwerk op de
computer, bouwen,…

Soms is het wel moeilijk kiezen. Begin
ik eerst aan de moetjes of ga ik toch al
een magje maken…0Dat is al een goede
oefening als ik thuis ook mijn taken en
lessen moet plannen.

Soms werken
we ook samen
en soms alleen.
Dat vinden we
dik oké!

Enkele beelden uit de klas..

tientallenTalentententoonstelling
In ons thema 2 van Taalkanjers hebben we ons tijdens
het thema voorbereid op een tentoonstelling. We
verzamelden doorheen het thema informatie over ons
eigen talent in een talentenschrift. Tijdens de
tentoonstelling mochten we materiaal meenemen dat
met ons talent te maken had. Ook maakten sommige
leerlingen tekeningen, affiches of woordkaarten.

Leander
(trompet)

Nizar
(zwemmen)
Youssef
(Kickboks)

Lorena
(trommelen)
Rana
(tekenen)
Hafssa
(koken)

Reda
(koken)
Sumaya
(tekenen)
Othman
(tekenen)

Rhema
(turnen)

Josela
(piano)

Milla
(paardrijden)

Hassimiou
(voetbal)

Moncef
(kickboks)

Aleyna
(koken)

Sabeeka
(knutselen
)

Diana
(tekenen)

Sadeq
(kickboks)

Jeremy
(vliegers
maken)

Ishaq
(Kickboks)
Patrick
(voetbal)
Outman
(voetbal)

Corona-tips
Wij hebben nog een aantal tips voor jou om alle
afspraken en regels te kunnen vol houden.
Ik ken nog een leuke film.
Mowgli. Zeker de moeite
om eens te kijken.

Dat is een leuk idee!
Ik heb nog een tof idee.
Speel een gezelschapsspel
met je gezin.

Goh moeilijk, even
denken…
Maak een wandeling
met je bubbel. Je kan
extra genieten van de
lichtjes in de stad.

Top idee!

Blijf creatief in je kot!
Je kan een toneeltje
maken thuis.

Ben je het beu om je
handen te wassen?
Probeer dan eens met
het liedje van K3
‘Handjes wassen’.

Ik kan goed
papieren
vliegtuigjes
maken.

En probeer vol te
houden aan alle
regels. Jij kan het!

Blijf leuke dingen doen
met je gezin zodat je je
niet kan gaan vervelen.

Want het virus is er nog
steeds. Dus doe je best.
SAMEN TEGEN CORONA!

Techniekproject: Technotrailer!
Verslag van klas 6B
Op 25 en 26 oktober kwam de technotrailer langs bij ons op school. Twee hele
dagen werkten het vijfde en zesde leerjaar rond techniek.

Verschillende aspecten kwamen aan bod: houtbewerking (dobbelsteen maken),

chemie (haargel maken),

grafisch ontwerpen (boekje drukken),

werken met meettoestellen, programmeren (spherobox).

We moesten zelf elektriciteit opwekken om de
technotrailer te laten werken!

En of het leerrijk was!

Bana, Moubarake: De technotrailer was keitof, maar het superleukst was de
dobbelsteen maken, want je moest schuren en gaatjes boren, het was superleuk.

Veerle, Adrian: Ik vond de technotrailer met de haargel heel leuk. Ik zou het graag
opnieuw doen. Zelf een strip maken was ook heel tof!
Loubna, Daria: Het was een toffe dag. De
dobbelsteen maken was wel leuk, maar heel
zwaar. Met elektriciteit werken was ook heel
plezant, want onze groep is het verst gekomen.
Het spel om te zien wat je talent is, vonden we ook
heel tof. De gel ziet er wel goed uit, maar ik was
bang om hem te gebruiken.
Nafissa, Parham: In de vrachtwagen vond ik het
leukst. Ik heb de dobbelsteen altijd bijgehouden
en aan mijn broertje gegeven.
Alèxe, Mohamed: De dobbelsteen maken vond ik superleuk, maar de technotrailer
vond ik minder. Het leukste was de sfeerrobot, die was echt
de max.
Salman, Lara: In de technotrailer was het super. Wij waren
de enigen die de radio konden maken. De spherobox was
ook geweldig.
Ana-Maria, IJsbrand: de gaten in de dobbelsteen boren
was wel tof, maar de spherobox besturen was het leukste.
Farid, Sivan: Het was leuk om de foto’s terug te zien.

Alisha, Amine: Je kon in de trailer vanalles doen,
zoals puzzels maken, gel maken, en spelletjes
spelen. De dobbelsteen vond ik het leukst.
Jarne, Esther: Ik vond de gel en de spherobal het
leukst. De meetoefening ging ook wel en de
dobbelsteen, daar speel ik soms nog mee. De
spherobox was ook superleuk, de vrachtwagen
niet zo.

Zorg voor iedereen

Al onze kinderen zijn uniek! Al onze kinderen leren anders!
Voor al onze kinderen wensen we een schoolloopbaan waarin ze al hun talenten maximaal
kunnen ontwikkelen.
Zorg is een opdracht voor het hele schoolteam. Het zorgteam ondersteunt hierbij. Zij geven mee
richting aan het zorgbeleid in de school en volgen hiervoor gerichte nascholingen.
Ons zorgteam bestaat uit juf Astrid en juf Nele voor de 1ste graad, meester Jari en juf Mireille voor
de 2de graad, juf Ellen K. en juf Mireille voor de 3de graad en juf Ine Roes voor de AN-klas.
Juf Mireille is ook onze zorgcoördinator. (zorgbeleid@sjt-lager.be)
Binnen onze school werken we op verschillende niveaus van zorg:
- zorg in de klas door de klasleerkracht,
- zorg in de klas met hulp van een zorgleerkracht (co-teaching)
- zorg in de zorgklas (individueel of in een klein groepje) met extra oefeningen en waar nodig
aangepaste leerstof.
Wat kan deze zorg inhouden:
Inhoudelijk:
- preventief en remediërend werken aan leerstof
- ondersteunen van leerlingen met uitbreiding en verdieping in de leerstof
- waar nodig differentiëren in het curriculum
- leesbevordering met kwartiermakers, duo-lezen
- ...
Sociaal-emotioneel:
- begeleiding en ondersteuning voor sociaal en emotionele zorgen
- ...
Projecten:
- KIVA-project: aanleren sociale vaardigheden, move tegen pesten
- tutorlezen, middaglezen, kwartierlezen
- kangoeroewedstrijd
-…
De klasleerkracht en de zorgleerkracht zoeken samen naar de nodige zorgacties. Regelmatig
wordt het effect hiervan besproken en waar nodig aangepast.
Het allerbelangrijkste hierbij is dat kinderen succes ervaren, dat ze voelen: "Hé, ik kan het!". Hun
zelfbeeld, hun zelfvertrouwen en hun motivatie groeien en dit gevoel is de basis om op verder te
bouwen.
Leren vertrekt bij uitdaging en … positieve ervaringen!

Onze school organiseert jaarlijks een zichtbaarheidsactie vanaf de
herfstvakantie tot aan de krokusvakantie. Sinds enkele schooljaren nemen
wij deel aan de actie ‘Helm op Fluo Top’. Dit is een gratis verkeersproject
waarmee alle Vlaamse basisscholen het dragen van fluohesjes en
fietshelmen proberen aan te moedigen.
Ook dit jaar zijn er heel wat leuke prijzen te winnen voor de leerlingen die
actief deelnemen aan dit project. We verwachten dat iedereen minstens een
fluohesje draagt, elke ochtend en avond, tijdens de actie. Een fluobag of
andere reflecterende spullen zijn een pluspunt. De leerlingen die met de
fiets naar school komen, dragen ook een fietshelm.
We werken met een individueel beloningssysteem. De kinderen die een
volle stickerkaart hebben aan het einde van de actie, krijgen een gratis
toegangsticket voor de Zoo van Antwerpen of Planckendael. Er zijn ook tal
van andere prijzen te winnen en klasuitstappen.
Samen gaan we voor veilig verkeer!
Hartelijk dank voor jullie medewerking,
Juf Sofie (werkgroep verkeer)

Tips om je (persoonlijk) fluohesje te pimpen → NIET VAN DE SCHOOL!
Alles is mogelijk, zeker als je je fantasie gebruikt! Ga aan de slag met je eigen fluohesje,
zo word jij de hipste meid of coolste gast van de school. ☺
Voorwaarde is wel dat je even zichtbaar blijft in het verkeer. De reflecterende band moet
dus zeker aanwezig zijn. De vorm ervan kan je aanpassen…

DECEMBER
JANUARI
IN DE GANGEN


Deze maand hebben we allemaal extra
aandacht voor de orde in de gangen.





verplaatsen
kapstokken (turnzakken, jassen, …)

Klasleerkrachten kunnen hierbij extra
stimuleren en – indien nodig – bijsturen
zodat “orde in de gangen” een
GEWOONTE wordt voor de leerlingen.

Nefke

Familienieuws
Overleden:

▪ Dhr. Daemen, vader van Annemie Daemen
(directie BSD), 17 november ‘20

Geboren:
▪ Yannis, broertje van Ishaq Sedikki (klas 4B), 4 december ‘20

Wist je dat …
•
de muziekklas dit jaar verhuisd is naar de vroeger klas van juf Ellen (klas 1A)
en dat juf Heidi (klas 2B) nu in de vroegere muziekklas lesgeeft?
•
de leerlingen van het 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar een muziekmap hebben waarin
ze al hun geleerde liedjes en muziekwerkblaadjes in bewaren?
•
de muziekklas vanaf dit schooljaar een eigen klasblog heeft? Nog niet
gekeken? Check dan snel even via de onze schoolwebsite!
•
er 21 leerlingen in onze school zitten die muziek spelen aan de muziekschool
of via privéles? Wil jij ook graag muziek spelen? Ga dan zeker eens informeren bij de
muziekacademie in Turnhout!

KALENDER 2de trimester
Woensdag 6 januari

Driekoningen

Donderdag 21 januari

Rapport 2

Vrijdag 22 januari

Vrije dag

Woensdag 27 januari

Pedagogische studiedag: vrije dag

Vrijdag 29 januari

Dag van de directie

Vrijdag 12 februari

Namiddag: Carnaval

Maandag 15 – zondag
21 februari

Krokusvakantie

Maandag 22 – vrijdag
26 februari

Percussieworkshop: 1ste – 6de leerjaar

Dinsdag 9 maart

Oudercontacten: 1ste – 5de leerjaar

Vrijdag 19 maart

Sint-Jozefviering

Woensdag 24 maart

Pedagogische studiedag: vrije dag

Zondag 28 maart

PAASONTBIJT (ov)

Donderdag 1 april

6de leerjaar: voorstelling “Bert, De Kusser!” (ov)

Vrijdag 2 april

Rapport 3

Maandag 5 – zondag 18
Paasvakantie
april

Kleur deze tekening in en breng ze binnen bij de directie voor vrijdag 29 januari 2021.
Uit al deze tekeningen wordt per leerjaar één winnaar getrokken.

Naam:…………………………………………………….…….…………Klas: ….……..

