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Onze klas,
je weet niet wat je ziet,
is een teletijdmachine.
En onze meester of juf,
geloof het of niet,
een professor die ons
door tijd en ruimte schiet.
Zo reizen wij elke dag
van hot naar her,
een hele wereld ver.
-Geert De Kockere-

RAKET
Wisten jullie dat complimentjes geven écht werkt om goed gedrag te
stimuleren ? En dat je ook stapjes kan oefenen om problemen of conflicten zelf op
te lossen ? En dat het ook helpt als je kan zeggen hoe je je voelt ? Soms ben je
een heel klein beetje boos, maar je kan af en toe ook heel erg boos zijn om iets...
Onze vlinders, muizen en schapen kunnen daar al heel veel over vertellen. Zij
oefenen dit dan ook heel hard met hun juffen. En op woensdagen komt juf Masha
samen met Wiebel telkens nieuwe stapjes aanleren. Niet vergeten trouwens dat zij
alles over Raket ook nog piekfijn zal komen uitleggen aan de mama's en papa's uit
deze klassen op maandag 18 februari om 19:00.
INFOAVOND OUDERS ZESDEKLASSERS
Woensdag 6 februari worden alle ouders van de zesdeklassers in CC De
Mol verwacht. Die avond worden alle hervormingen in het secundair onderwijs
vakkundig toegelicht door de betrokken scholen.

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN
In de vorige nieuwsbrief hebben we reeds een eerste maal melding
gemaakt van de timing van het aanmelden en inschrijven in de Lierse basisscholen.
In januari kregen de broers en zussen de kans om zich in te schrijven.
Op 1 maart 2019 start de aanmeldingsperiode voor alle basisscholen in
Lier. Deze periode loopt tot eind maart. Kinderen die nog niet ingeschreven zijn,
kunnen in maart aangemeld worden via de website www.naarschoolinlier.be. Eind
april krijgen de aangemelde kinderen een brief waarin de toegewezen school
vermeld staat. Vanaf 6 mei tot 24 mei kan je dan inschrijven in deze school. Zonder
aanmelden kan je pas inschrijven vanaf dinsdag 28 mei.
EEN HART VOOR HET KLIMAAT
Donderdag 14 februari laten we graag ons hart extra spreken. Het is
immers Valentijn. Maar het is duidelijk dat onze kinderen ook het klimaat erg in
hun hart dragen. Daarom trekken we die dag er met alle Lierse scholen op uit om
onze liefde voor het klimaat te betuigen. Een klimaatmars in Lier dus. De
organisatie is net opgestart. Meer nieuws volgt dus nog.
GOODPLANET CHALLENGES
Diezelfde week en helemaal in hetzelfde thema staat een nieuwe stap in
de Goodplanet Challenges op de agenda. Ook dinsdag 12 februari staat helemaal
in het klimaatthema. Dan is het immers Dikketruiendag. Dikketruiendag is... de
verwarming een graad lager zetten en een dikke trui aantrekken om ons lekker
warm te houden. Verwarming is immers verantwoordelijk voor een groot deel van
het energieverbruik in gebouwen. Vaak hebben we daarvoor fossiele brandstoffen
nodig die voor CO2 -uitstoot zorgen en zo de klimaatverandering mee in de hand
werken. Wist je trouwens dat de verwarming een graadje verlagen niet betekent
dat je minder comfort hebt?
Verder hebben we ook goed nieuws ontvangen van het Agentschap voor
Investeringen in het Onderwijs (Agion). De subsidieaanvraag voor o.a. het
vervangen van onze verouderde verwarmingsketels door energiezuinige
hogerendementsketels werd goedgekeurd. Ook hier dragen we ons
klimaatsteentje bij.
Stilaan zijn we ook gestart met het vervangen van oudere lichtarmaturen
door energiezuinige ledverlichting. Een eerste stap werd gezet in de toiletten op
de grote speelplaats. De rest van de school volgt…

GEMEENSCHAPPELIJKE TEAMVERGADERING
Omdat meesters en juffen specialisten zijn in hun vak, krijgen ze ook de
gelegenheid om hun vakmanschap uit te wisselen met de collega’s van de andere
Lierse vrije scholen.
Volgende week dinsdag zitten al deze leerkrachten per leerjaar samen om
goede ideeën en gouden tips aan elkaar uit te wisselen en alzo bij te leren van
elkaar. En daar worden alle Lierse kinderen alleen maar beter van…
RAPPORTEN
Uiteraard zijn jullie altijd enorm benieuwd naar het rapport van je
kind. We streven ernaar om via het rapport een zo goed mogelijk beeld te geven
van de ontwikkeling van je kind, zowel op cognitief vlak, als voor beweging, sociale
vaardigheden en andere vaardigheden of attitudes die nodig zijn om goed te
kunnen functioneren op school, maar ook in de maatschappij. We proberen het
rapport ook zoveel mogelijk op maat van je kind te maken. En omdat elk kind
uniek is, zie je soms wel eens dat een rapport van een klasgenootje kan verschillen
van dat van jouw kind. Hoewel je als ouder natuurlijk super fier bent op de goede
resultaten van je kind en je dat graag deelt met anderen, is het vooral belangrijk
om het rapport te vergelijken met het vòrige rapport van jòuw kind. Zo zie je vaak
of dingen nu hetzelfde, beter of minder goed lopen dan de vorige periode en kan
je dit ook met je kind bespreken. De klasleerkrachten maken er werk van om
zoveel mogelijk te duiden wat goed en minder goed gaat, en om tips te
geven. Dit lees je in de geschreven tekst, die nòg belangrijker is dan de behaalde
punten. Indien je toch bezorgdheden hebt of dringende vragen i.v.m. de
resultaten of commentaren op het rapport, kan je na een seintje altijd terecht bij
de klasleerkracht of zorgcoördinator. Omgekeerd kan het natuurlijk ook zijn dat
de school jou uitnodigt voor een overlegmoment. Dan vinden we het erg
belangrijk dat je hierop ingaat. Samen kunnen we meer bereiken.
ZICHTBAAR IN HET VERKEER
Ook al worden de nachten stilaan korter, toch is het dragen van een
fluovest nog verplicht tot de krokusvakantie. Ondertussen hebben heel wat
kinderen een extra fluovest geleend op het bureel. Mogen we vragen om deze
ook terug te brengen. Onze voorraad reservevestje is helemaal uitgeput.

STAKINGSACTIE 13 FEBRUARI
De stakingsactie op 13 februari draait rond een Inter-Professioneel
akkoord in de privésector. Wij nemen hieraan niet deel. De school zal gewoon
open zijn.
CARNAVAL
Woensdag 27 februari vieren we carnaval op school. Onder het thema
‘1, 2, 3, ik zie een wereld vol fantasie’ mogen alle kinderen zich verkleden in hun
gekste fantasiefiguren. Alle klassen worden die dag uitgedaagd om verschillende
opdrachten te volbrengen. We gaan hiervoor met de hele school aan de slag. Die
dag hebben we dus geen boekentas nodig. En vanzelfsprekend smullen we ook
pannenkoeken, gebakken door vrijwillige ouders. Een briefje hieromtrent volgt
nog.
FACULTATIEVE VRIJE DAG
Nu vrijdag 8 februari is een vrije dag en blijft de school gesloten.
Dinsdag 5 februari
Woensdag 6 februari
Donderdag 7 februari

Vrijdag 8 februari
Dinsdag 12 februari
Donderdag 14 februari
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 februari

Dinsdag 19 februari
Dinsdag 19 februari
Vrijdag 22 februari
Dinsdag 26 februari
Woensdag 27 februari
Vrijdag 1 maart

Van 4 tot en met 10 maart

Rapporten
Infomoment voor ouders van zesdeklassers
Zitdag CLB op school
Leerlingenraad
Sneeuwklasavond
Facultatieve vrije dag
Goodplanet Challenges
Klimaatmars Lier
Zwemmen Muizen, 3T+1K,3B+1A,2H+2S
Zitdag CLB op school
Infoavond Raket voor de ouders van de muizen,
vlinders en schapen
De Roofkes 3de en 4de lj. CC De Mol
Schoolraad 20u
Zwemmen Muizen, 5de lj., 4de lj., 6de lj.
Oudercontacten 6de lj.
Carnaval op school
Netbal 5 en 6
Start aanmeldingen basisonderwijs Lier (tot laatste
schooldag maart)
Zwemmen Muizen, 3T+1K,3B+1A,2H+2S
Krokusvakantie

