Mini-schooltreintje
mei 2015

Beste,
Aan het begin van iedere maand verschijnt het minischooltreintje. Hierin vindt u een aantal algemene inlichtingen en
belangrijke informatie over activiteiten voor de komende maand.
Op deze wijze trachten we te voorkomen dat er informatie verloren gaat en kunnen we inspelen op de actualiteit.
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Maandkalender mei 2015
Vr
01/05

Vrije dag - Feest van de Arbeid

Ma
04/05

Autoluwe schoolweek
Vijfde leerjaar: Fietsexamen
13.30u: Zesde leerjaar: MEGA-les 3
20.00u: Kennismakingsavond kleuters: ‘Ik kom volgend
schooljaar naar de kleuterschool’

Di
05/05

Medisch onderzoek kleuters (°2010) - Medisch centrum
Neerpelt
13.10u: Derde leerjaar: Zwemmen
15.45u: Personeelsvergadering kleuterschool

Wo
06/05

Autoluwe schooldag 2015
Vm.: Zesde leerjaar: Activiteiten i.v.m. autoluwe schooldag georganiseerd door studenten WICO Salvator

Do
07/05

Lagere school: Fietsproeven op de speelplaats
13.30u: Vijfde leerjaar - Diploma-uitreiking fietsexamen
15.45u: Personeelsvergadering lagere school
Kleuterschool: Fietsproeven op de speelplaats
Vm.: Derde leerjaar: Milieu-aan-school: Beekonderzoek:
‘Sta eens stil bij de beek!’ - Organisatie ISIS
Moederdag - Voorjaarsontbijt
Eerste communieviering (10.30u)

Vr
08/05
Zo
10/05
Ma
11/05

Start MEDIA-projectweken - Oudste kleuters en lagere school
Derde en vierde leerjaar: Sport-aan-school - ‘Alles met
de bal.’ - Sporthal Hamont
Oudercontacten kleuterschool juf Caroline en juf Samira

Di
12/05

Medisch onderzoek kleuters (°2010) - Medisch centrum
Neerpelt
Vm.: Vierde leerjaar: Milieu-aan-school: Beekonderzoek:
‘Sta eens stil bij de beek!’ - Organisatie ISIS
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Wo
13/05

Do
14/05

13.10u: Derde leerjaar: Zwemmen
Nm.: Kleuters juf Ria en juf Heidi: Spelnamiddag georganiseerd door studenten 5STW WICO Salvator
Slotvoorstelling axenroos: “De avonturen van Suske en
Wiske’ - Turnzaal school
Nm.: 6de lj.: SVS-activiteit: Danshappening WICO St.Hubertus Neerpelt
Hemelvaartsdag - Vrije dag

Vr
15/05

Vrije dag

ma
18/05

Instapmoment kleuters

Di
19/05

Vm.: juf Ria en juf Heidi:
‘Regenboogpad’ - Organisatie ISIS
13.10u: Derde leerjaar: Zwemmen

Do
21/05

Klasfoto’s kleuter– en lagere school

Vr
22/05

Einde MEDIA-projectweken - oudste kleuters en
lagere school

Zo
24/05

Pinksteren

Ma
25/05

Pinkstermaandag - vrije dag

Di
26/05

13.10u: Derde leerjaar: Zwemmen

Wo
27/05

Vierde leerjaar: Deelname internationaal wiskundig onderzoek - Universiteit Leuven

Do
28/05

Kleuter sportdag

Za
30/05

15.30u: Schoolfeest - FAMILIEDAG

Milieu-aan-school:
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Voorjaarsontbijt
Op moederdag, zondag 10 mei 2015, krijgt u weer de kans om een
ontbijtpakket te kopen ten voordele van onze school.
Wie de ouderraad de vorige jaren op die manier steunde, weet dat
een pakket veel meer dan € 7 waard is (€ 5 voor de kinderen).
Bestellingen kunnen nog doorgegeven worden tot ten laatste maandag 4 mei 2015.
Uw steun zal zeker een hart onder de riem zijn voor de leden van de
ouderraad die zich vrijblijvend inzetten voor het welzijn van onze
kinderen.

Verkeersweek van 4 tot en met 8 mei 2015
Jaarlijks houden we in de maand mei extra verkeerslessen. Om deze
in de praktijk te oefenen, worden meerdere activiteiten georganiseerd in alle klassen.
Woensdag 6 mei 2015 is de autoluwe schooldag. We proberen
dan om die dag de auto thuis te laten en te voet of met de fiets
naar school te komen.

Aan ouders die noodgedwongen toch de auto moeten inschakelen wegens te moeilijk of te ver, vragen we om die week (indien mogelijk)
de auto te parkeren op de parking tussen de parochiezaal en de
kerk. Zo kunnen we toch onze goede wil tonen. Dank hiervoor!
Vanuit onze werkgroep Veilig Verkeer aan school, worden ook dit
schooljaar voor alle leerlingen enkele activiteiten ingericht die er op
inspelen kinderen veilig door het verkeer te loodsen.
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 Voor het vijfde leerjaar wordt er een fietsexamen ingericht op
maandag 4 mei 2015 waarbij de kinderen kunnen bewijzen dat zij
zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Natuurlijk is voor deze
activiteit een voorbereiding voorzien.
 Voor de leerlingen uit het zesde leerjaar zijn er op woensdag 6
mei 2015 activiteiten voorzien in samenwerking met het Salvatorcollege.
 Op donderdag 7 mei (lagere school) en vrijdag 8 mei
(kleuterschool) worden er tijdens de turnlessen fietsvaardigheidsproeven afgenomen door juf Lut. De kinderen moeten dan zeker
hun fiets meebrengen naar school.

Opbrengst vastenactie 2015
Dankzij de inzet en de steun van ouders en kinderen heeft de vastenactie een mooi eindresultaat opgebracht. De totale som die
overgedragen werd aan Broederlijk Delen bedroeg € 549,90.
Een dikke proficiat aan alle kinderen van onze school voor het bijeenbrengen van dit bedrag.

Voorbereiding van de schoolkeuze na het 6de leerjaar
Vanuit het departement onderwijs wordt aan de scholen gevraagd
om nuchtere en veelzijdige informatie te verstrekken aan de leerlingen van het zesde leerjaar bij hun schoolkeuze. Het watervalsysteem (beginnen met het moeilijkste en daarna zakken…) moeten we
kost wat kost vermijden.
Ouders hebben het laatste woord in de schoolkeuze. Toch moet er
rekening gehouden worden met de talenten, de voorkeuren, de kennis en de mogelijkheden van de leerling. Een hulpmiddel is de speciaal hiervoor opgestelde BaSO-fiche, samen met het rapport en het
advies van de leerkracht.
Tijdens een individueel oudercontact in juni zal meester Marcel van
het zesde leerjaar de opgestelde BaSO-fiche van uw kind toelichten.
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MEDIA-projectweken 11 mei tot 22 mei 2015
Ons schooleigen en uniek mediaproject
We kunnen er niet aan ontsnappen: onze kinderen worden van jongsaf overspoeld met informatie en communiceren als vanzelfsprekend
met mensen van overal ter wereld.
Zeker sinds de algemene digitalisering en de daaraan verbonden
exponentiële toename van de mogelijkheden van de media is dat het
geval. Ze zijn tegelijk consument en producent van mediacontent.
Ze ademen media en spreken media, thuis, op school, onder vrienden
en daarbuiten.
Door die vroege participatie ontwikkelen kinderen op een speelse en
spontane manier heel wat mediavaardigheid. Ze zijn vertrouwd met
boeken, kijken op een interactieve manier televisie, zoeken online
informatie op, chatten met vrienden, spelen online games, sturen
sms’en, maken digitale opnames, ....
Toch dienen we die al doende verworven competentie enigszins genuanceerd te bekijken. In een aantal gevallen beperkt die zich namelijk tot een eerder oppervlakkige, instrumentele vaardigheid en
ontbreekt elke vorm van kritische reflectie op het eigen en andermans mediagebruik of op de inhoud van de mediacontent.
Bovendien is het lang niet zo dat elk kind in zijn omgeving over dezelfde middelen beschikt of op een goede manier wordt begeleid in
de omgang met media. Daarom is goede mediaopvoeding op school
onontbeerlijk.

Het hoofddoel van mediaopvoeding voor onze school is
dat elk kind op een behendige, zelfredzame en kritische manier kan participeren aan de complexe en
veranderlijke wereld waarin het leeft.
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Vorig schooljaar werd het nieuwe leerplan Media volledig geïntegreerd in onze schoolwerking. Onze leerkrachten volgden
verschillende navormingssessies en de pedagogische studiedagen
stonden volledig in het teken van media.
Dit schooljaar werd er aan onze school, onder coördinatie van juf
Laura, met inspraak van alle leerkrachten hard gewerkt aan de uitwerking van ‘Ons schooleigen en uniek mediaproject’ voor de oudste kleuters en de lagere school. Centraal bij alle activiteiten
staat het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en attitudes op
het vlak van de drie basiscompetenties: mediageletterdheid, mediawijsheid en technische mediacompetentie.

Dit project zal jaarlijks georganiseerd worden met telkens een
andere focus per leeftijdsgroep.
Oudste kleuters: Schimmenspel
Eerste leerjaar: Timelaps (beelden, pictogrammen, …)
Tweede leerjaar: Beeldvorming (scherpstelling, kadrering, …)
Derde leerjaar: Musicalschool F-Act (reclame, …)
Vierde leerjaar: Stopmotion Legoschool (opstellen storyboard)
Vijfde leerjaar: Digitale geluidsprentenboeken
Zesde leerjaar: Reverse filmpjes (met medewerking van UtKlikt)
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FAMILIEDAG 2015
Zaterdagnamiddag 30 mei 2015 is het voor onze school weer een
speciale dag! Die namiddag zetten we onze schoolpoort wijd open
voor alle kinderen, ouders, familie en sympathisanten.
Na het grote succes van de vorige schoolfeesten (2009—Opening
nieuwe speelplaats) (2011—Kunstproject) (2013—Het Lo heeft talent) organiseert onze ouderraad dit schooljaar een familiedag onder het
motto:

“‘t Is fijn op ons schoolplein”
De speelplaats zal die namiddag weer omgetoverd worden tot een
echt speelplein met springkastelen, een hindernisbaan van 10 bij 4
meter, extra-large spelen, schminken, enz.
Op initiatief van de leerlingen van onze leerlingenraad zal er weer
een kinderrommelmarkt gehouden worden waar de kinderen hun eigen spulletjes kunnen verkopen. De opbrengst hiervan is natuurlijk
voor hen zelf.
Speciaal voor alle aanwezige kinderen zijn er in samenwerking met
OLBC (= Overpelt LEGO Builders Club) duizenden LEGO- en DUPLOblokjes aan school waarmee alle kleuters en leerlingen van de lagere
school hun bouwerskwaliteiten kunnen tonen. Voor de mooiste en/of
meest spectaculaire bouwwerken zijn er trouwens mooie LEGOprijzen voorzien.
De oudste kleuters en kinderen van de lagere school zullen ook trots
het resultaat van hun digitale creaties (uitgewerkt tijdens de mediaweken) willen tonen aan mama, papa, oma, opa, …
Op de speelplaats is er voor de (groot-)ouders plaats voorzien waar
U rustig kan genieten van een glaasje wijn, een koffietje, ... gezelligheid. Doorlopend kan U smullen van de versgebakken frietjes of een
lekkere hotdog.
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