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Werkgroep Mos  
Nieuws uit het schooltuintje : Najaar …dus tijd om de bloembollen voor het komende 

voorjaar te planten !  

 

Klas 2a en 2b gingen maar al te graag 

aan de slag en konden heel wat 

verschillende soorten bloembollen in 

de plantpotten zetten. 

Als warm dekentje werden ook 

viooltjes aangeplant, met dank aan de 

schenker! 

 

Van planten krijg je honger, dus op zoek naar een gezond tussendoortje:  

de worteltjes die vorig jaar in de lente 

werden gezaaid konden nu lekker 

opgepeuzeld worden ! 

En net voor de herfstvakantie is het 

uiteraard ook de tijd om de pompoenen 

te oogsten. De kinderen genoten van 

een heuse pompoendag met 

bloemschikken, schilderen, pompoen-

soep maken en pompoenwafeltjes en 

pannenkoeken bakken. 

 

En wie zal de reuzepompoen in het tuintje juist kunnen schatten : het antwoord zullen 

we zondag weten op de pompoennamiddag aan en in het kasteel van Poeke! 



Laten we ons even voorstellen... 

 

T op team 

E nthousiast 

A ltijd in voor een feestje 

M agisch, moedig en muzikaal 
 

F antastisch feestelijk 

E nergiek 

E xpressief 

S amen 

T rots op onze talenten 

 

Onze eerste geslaagde teambuilding: 

  

  

 

Op naar de volgende! 
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In de Sterrenklas werden 

keisterke sterrendozen 

gemaakt. Want iedereen 

heeft zijn of haar talent om 

trots op te zijn! 

 

Een warm nest voor iedereen.... 

Er zijn al twee maanden voorbij. Onze kinderen deden al heel wat en konden stralen op 

hun eigen manier. Hier zien jullie wat sfeerbeelden uit een aantal klassen.... 
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Werkgroep  

pedagogisch didactisch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn executieve functies? 

Onder executieve functies (EF) worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Ze besturen het 

handelen en gedrag, helpen bij het stellen van doelen en het verwerkelijken daarvan. Ze helpen ook bij het in 

balans houden van eisen, behoeften en plichten. 

Van jongsafaan kunnen we deze functies stimuleren, op school en thuis. 

Juf Liezelot, juf Marleen en juf Nathalie verdiepen zich in deze materie en vertalen hun opgedane kennis naar 

de klaspraktijk voor hun collega’s. Ook één van onze studiedagen ging over dit thema. 

Leuke vormen om thuis deze vaardigheden te oefenen zijn: het samen spelen van een gezelschapsspel, je 

inleven in een verhaal, samen leuke dingen plannen, samenspelen met huisgenoten en vrienden… 

Hierbij enkele voorbeelden van materialen die deze vaardigheden stimuleren. Ideaal voor het verlanglijstje 

voor de Sint. 
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https://www.spellenlab.be/speldatabase 

Een site boordevol toffe én leerrijke spelen!  

 Hoe meer hartjes, hoe leuker kinderen het vinden. 

 Hoe meer boekjes, hoe meer vaardigheden 

 bij het spel getraind worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Groeitaal 

Zolang alles goed gaat, blaken we van zelfvertrouwen, maar wanneer we uitgedaagd worden om het beste uit 

onzelf te halen, haken we het liefst zo snel mogelijk af. Hoe kan dat toch? 

Wanneer je ervan uitgaat dat je altijd beter kunt worden, geniet je van uitdagingen. Vanuit de groeimindset 

geniet je van moeilijk werk, omdat je hierdoor het gevoel krijgt dat je je aan het ontwikkelen bent. Fouten 

maken hoort hier gewoon bij; van je fouten kun je veel leren en je kunt jezelf vervolgens verbeteren. 

Ook heeft de groeimindset een andere kijk op het hard werken voor een opdracht. De groeimindset zegt niet 

dat je moet opgeven wanneer het even tegenzit of wanneer iets veel moeite kost. Je accepteert het leerproces 

dat hoort bij groeien. Je begrijpt dat je hard moet werken om verder te komen en levert die inspanning graag. 

Deze mindset willen we graag voor iedereen! 

  

https://www.spellenlab.be/speldatabase
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Werkgroep sfeer 
 

 
 

 Op 1 september gaven we het startschot voor ons jaarthema  

“Steengoed? Keisterk!” 

Alle soorten stenen staan dit schooljaar centraal:  

bouwstenen, stapstenen, gelukstenen, edelstenen, … 

Meer informatie vind je ook in de agenda  

van de kinderen van de lagere school. 

Er bestaan ook ‘gevoel-stenen’. Hieronder staan er al 18. 

Welk gevoel past er nu bij jou? 

                                  
 
Op vrijdag 30 september hielden we onze 

sponsorloop voor het goede doel. 

Het was uitstekend weer en er was een toffe 

sfeer. Lopen deden we op de beats van dj 

‘meester Leander.’ Een appeltje voor de dorst 

mocht niet ontbreken! 

  

 
 

 
 

Een weekje later, op vrijdag 7 oktober, 

hielden we ons ‘slotevent’  

voor onze Zuidactie! 

We waren er weer met goed weer 

en een uitstekende sfeer met optredens 

van de kleuters en het tweede leerjaar én 

heel wat verkoopstandjes.  

Dank aan de vele ouders en grootouders 

die van de partij waren! 

Onze totale opbrengst voor het goede 

doel is …….…. euro! Hartelijk dank! 

 
 

 

 

Dan was er nog een speciale vrijdag in de 

eerste maanden van dit schooljaar. 21 oktober 

was ‘de dag van de jeugdbeweging’. Op deze 

foto kan je zien dat er nog heel wat kinderen 

van onze school houden van ravotten, buiten 

spelen, crossen door de bossen, … Super! 

 



 

 

Werkgroep Vitamine T 

• onze werkgroep het leesplezier probeert te verhogen door  

- een aangename en rustige omgeving aan te bieden om (voor) te lezen? 

- een mooi aanbod boeken te voorzien en deze elk jaar probeert uit te breiden 

en te vernieuwen? 

- activiteiten op te zetten zoals de leesjury, gedichtenwandeling, auteurslezingen, 

boekenbeurs, …? 

• ons boekenparadijs onlangs herschikt werd en er een stuk als 

yogaruimte/voorleesruimte werd ingericht?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

• de Leesjury een boekenjury is voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar?  

Kinderen tussen 4 en 12 jaar lezen van oktober tot april acht gloednieuwe boeken. 

Jongeren tussen 13 en 18 jaar lezen er zes. Als je alle titels van jouw leeftijdsgroep 

hebt gelezen mag je stemmen op jouw favoriete boek. Zo bepaal je mee welk 

boek de Leesjurywinnaar wordt!  

• alle boeken van de leesjury 2022-2023 werden aangekocht en we de 

boekenwurmen aan het lezen kunnen zetten?  

• de voorleesweek loopt van 19 t.e.m. 27 november? Voorlezen, dat is leesplezier 

doorgeven aan jong en oud. Denk je eraan om ook eens voor te lezen voor je 

(klein)kind? 

• Elke maand is er in de bibliotheek van Aalter een 

voorleesmoment van 14.30 tot 15.00 uur. Aan te 

raden voor kinderen van 4 t.e.m.7 jaar. De komende 

voorleesmomenten zijn gepland op 9 november en 

14 december. Inschrijven is niet nodig. 



 

 


