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Beste ouders,
Beste grootouders,

Een eerste periode van het schooljaar is afgesloten. Bijna twee volle maanden zijn
voorbij. Het is de langste aaneengesloten schoolperiode van het schooljaar. Tot nu toe
bleven we van besmettingen gespaard. Houden zo zou ik zeggen. Hopelijk kunt u en
uw kroost genieten van een zonnige herfstvakantie.
De Take Away was een daverend succes, 987 gerechten werden afgehaald. Op die
manier voelden wij ons als school enorm gesteund.
De kaas schoteltjes, de lasagne, de ciabatta’s en de balletjes in tomatensaus vielen
goed in de smaak. Hartelijk dank aan alle helpers! Vele handen maken het werk
lichter!
De onderhandelingen “Renovatie keuken” zijn gestart. De renovatie wordt uitgevoerd
in de krokusvakantie.
OPGEPAST OP HET WERELDWIJDE NET
De MediaDiamant belicht de vijf pijlers van mediaopvoeding: het hebben van plezier,
het maken van goede afspraken over veiligheid, het kiezen van goede inhoud,
samen met media bezig zijn en het vinden van een goede balans.
1. Plezier – geniet van de mogelijkheden
2. Veilig – voorkom risico’s
Om optimaal te kunnen genieten van de voordelen van media, is het belangrijk de
risico’s zoveel mogelijk te herkennen en te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat
ouders met hun kind meekijken, erover praten en uitleg geven, duidelijke afspraken
maken en ingrijpen wanneer het mis dreigt te gaan. Laat je als ouder niet afschrikken
door de reacties van je kind, jij bent de opvoeder.
3. Samen – begeleid je kind
Wanneer ouders en kind samen gebruik maken van media zorgt dit voor meer plezier
en meer veiligheid. Bij jonge kinderen kijken ouders vaak als vanzelfsprekend mee bij
het mediagebruik. Vanaf de basisschool gaan kinderen media vaker alleen of met
leeftijdsgenootjes gebruiken. De begeleiding van ouders en het samen doen blijft
echter belangrijk. Tot in de puberteit is de invloed van ouders op het mediagebruik van
hun kind nog nadrukkelijk aanwezig.
4. Inhoud – weet welke media geschikt zijn
5. Balans – momenten met en zonder
Ouders kunnen deze naar eigen inzicht toepassen, afhankelijk van hun opvoedingsstijl
en gezinssituatie. Toezicht houden is wel steeds een belangrijke pijler.
Wees alert voor:
* Het spelen van spelletjes aangepast aan hun leeftijd.
* Instagram, snapchat groepen waarbij kinderen van de klas uitgesloten worden, …

Veel praten met jouw zoon of dochter kan al veel ruzie en verdriet voorkomen.
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Onze school neemt deel aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de Vlaamse
scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in samenwerking met Belgacom.
Helpen jullie ons om zoveel mogelijk mobiele telefoons in te zamelen? Je kan deze
toestellen na de herfstvakantie meegeven aan je zoon of dochter.
Helm op, Fluo top!
Het dragen van fluohesjes is belangrijk. Waarom? Elke dag zijn in België vijf kinderen
tussen vijf en twaalf jaar betrokken bij een verkeersongeval.
De meeste ongevallen gebeuren op weg naar school.
's Morgens tussen acht en negen uur, na schooltijd tussen vier en zes uur.
De zichtbaarheid in het verkeer van een leerling die een fluohesje draagt verhoogt met
300%. Zo wordt een persoon met donkere kledij in de dimlichten van een aankomende
auto gezien tot op 20m, met heldere kledij tot op 50m en met reflecterend materiaal
zelfs tot op 150m.
Tijdens de donkere maanden gaan we extra acties doen rond het dragen van hesjes.
Alvast bedankt om mee met ons zorg te dragen voor de veiligheid van uw kinderen.

in de bloemetjes

Ons grootouderfeest kon jammer genoeg niet doorgaan. Maar we zijn onze
grootouders niet vergeten. Deze week deden de kleuters een attentie mee voor hun
grootouders en via Gimme werd aan alle ouders van onze kleuters een link
doorgestuurd. Met één klik kunnen jullie zo de kleinkinderen in de huiskamer van oma
en opa toveren. Geniet ervan!

31/10 – 08/11 herfstvakantie
09-10/11 Minister sluit de scholen twee extra dagen
11-11 Wapenstilstand - GEEN SCHOOL
12-11 Welkom aan de nieuwe peuters in De Dol-Fijn
16-11 zitdag CLB
20-11 Brandoefening op school
23-11 De bibliotheek zorgt voor nieuwe boekenpakketten voor alle
klassen van het lagere
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