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Nieuws van juf Dominique
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Lieve ouders,

Enkele weken terug gaven we het startschot van het nieuwe schooljaar.
Ons jaarthema WARME WOORDEN gaven we vanaf de eerste schooldag
invulling door onze kinderen allemaal een warm onthaal te geven door
buttons uit te delen en alle klassen een letterkoekjes-uitdaging voor te
schotelen.
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Om ons jaarthema echt kracht bij te zetten, beginnen we vanaf dit
schooljaar met het projectkwartiermakers. Wisten jullie dat, als je elke dag
een kwartiertje leest, je op het einde van het jaar 100 nieuwe woordjes
extra geleerd hebt? Inzetten op taal en de goesting stimuleren om te lezen,
dat zijn items waar onze school zich graag achter zet.
Wanneer je voortaan het eerste kwartiertje na de middag onze school
binnenwandelt, zal je in alle gangen de leessfeer kunnen opsnuiven, want
in de kleuterklassen en het eerste leerjaar worden er op dat ogenblik
prachtige verhalen voorgelezen en in de lagere school zitten alle kinderen
op datzelfde moment met hun neuzen in de boeken.
Wat dit schooljaar nog in petto heeft, dat is het verderzetten van
onze Warme School.
In de klassen werd hiervoor de afgelopen week ons Warme William
filmpje gelanceerd. Nog een weetje: Wist je dat onze kangoeroeklas, de
klas waarbij sommige kinderen extra uitdaging voorgeschoteld krijgen, dit
filmpje samen met meester Jef in elkaar heeft gestoken?
We starten nu het 2ejaar in het driejarig-durende traject van Warme School
waarbij de inbreng van de ouders van groot belang is. Daarom doen we
opnieuw een warme oproep om volgende data in jullie agenda vrij te
houden en zeker aan te sluiten bij onze forum-momenten:


Donderdag 18 oktober 2018 (met een kleine verrassing t.a.v. dag van
de ouder)
 Maandag 10 december 2018
 Dinsdag 26 maart 2019
 Donderdag 23 mei 2019
Telkens vanaf 19u00 in de overdekte kleuterzaal.
Jullie aanwezigheid is van groot belang omdat we samen met jullie willen
bouwen aan onze school van de toekomst. Niet enkel het nieuwe
schoolgebouw geeft stof tot nadenken, maar ook de manier van werken
willen we graag met jullie kritisch onder de loep nemen.

Warme groetjes,

Juf Dominique
Directie

Nieuws uit K1P (juf Sandra VDE)
.De peuters en de 1e kleuterklas van juf Sandra en Juf Martien hebben tijdens het thema voelen veel
leuke activiteiten gedaan. Vingerverven, experimenteren met scheerschuim en verf, voelen in de
voeldozen,.... We hadden ook een groot "blotevoetenparcours " gedaan in de turnzaal. De kleuters
hebben er enorm van genoten. We vonden het wel heel gek al die leuke spullen te voelen met onze
voetjes.

Veel groetjes van de julekesklas en de giraffenklas
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Nieuws uit K2A ( juf Sonja Leys)
Het nieuwe schooljaar draait weer op volle toeren. In de 2de kleuterklas hebben onze Rikki vriendjes
niet stilgezeten. Zij gingen op ontdekking in hun nieuwe klas en hebben er super hard van genoten:
spelen in de poppenhoek, constructiespel, schilderen, knippen, opvoedende spelen,…
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Nieuws uit K3A ( juf Ann)
De afgelopen weken hebben we gewerkt rond cijfertjes
We speelden vele spelletjes en deden ook een cijferzoektocht samen met de juf en meester Jef.
Hij was een tovenaar!
We leerden eerste-tweede-derde tellen met een ladder en een dobbelsteen.
Ons uiltje moest dan op de juiste trap gaan zitten.
Je kan onze klas ook volgen op facebook : de uiltjesklas de smiskens..... jij volgt ons toch ook ?
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Nieuws uit K3B (juf Loes en juf Sandra Guns)
Onze superhelden klinken op een fantastisch schooljaar!
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Nieuws uit 1A en 1B (juf Elke en meester Nik)
Het nieuwe schooljaar is weer gestart.
Tip tap top wat zit hier toch allemaal verstopt!
De kleuters van de derde kleuterklas zijn nu leerlingen geworden van het eerste leerjaar.
We leren lezen, rekenen, schrijven en doen nog veel andere dingen met elkaar.
Natuurlijk maken we ook veel plezier.

De eerste weken leerden we alle een heleboel lettertjes en woordjes en
deden we erg prettige activiteiten.
We maakten ons eigen groeiboekje.

Met onze vriendjes speelden we rekenspelletjes en brachten een bezoekje
aan de Lilse Bergen en nog veel meer .

PAGINA 6

SMISKENSKRANT 1

Nieuws uit 2A (juf Dorien)
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Nieuws uit 3A en 3B (juf Jill en juf Linda)
De eerste schooldag werd al meteen een ‘warme dag’

.

Wij puzzelden samen allemaal lieve woordjes om het jaarthema ‘warme woorden’ goed in te zetten.
Daarna mochten we die lekkere letters ook opeten natuurlijk!
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Nieuws uit 4A en 4B (juf Mieke en juf Laurien)
Tijdens deze eerste weken van het schooljaar heeft het vierde leerjaar nog niet stilgezeten.
Bij wiskunde zijn we druk bezig met de getallen tot 10000. We zoeken op Ipads verschillende
postcodes op. Hiermee gingen we aan de slag in ons rekenboek. Ook hebben we buiten enkele spelletjes
gespeeld en oefeningen gedaan om de verschillende rechten en de hoeken te leren kennen.

Ook zijn we al volop gestart met ons ontdekuur. We hebben al verschillende dingen geleerd. Zo hebben
we al huizen gebouwd, smoothie gemaakt, al kennisgemaakt met de buurlanden van België, …

Op de sportdag hebben we ons ook helemaal kunnen uitleven.
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Nieuws uit 5A (juf Ilka)
Het 5de leerjaar A is sportief!
Om het jaar goed in te zetten, is het 5de leerjaar A er ook helemaal ingevlogen om het jaar sportief op
gang te trekken.
Balspelen, werpen en vangen maar ook samenwerken en tactisch aan de slag gaan. Er werd heel goed in
team gespeeld en iedereen was steeds sportief naar de andere toe. We gaan dit het hele schooljaar
doortrekken.
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Nieuws uit 5B (juf Nathalie)
Sportdag
Vrijdag 14 september stond onze eerste sportdag op de planning. Met de fiets vertrokken we ’s ochtends
richting de Lilse Bergen. Na een fietstocht van 45 minuten kwamen we aan en waren we klaar voor 3
leuke activiteiten: het touwenparcours, trampoline , skelters en spelen in de speeltuin.

Bibboethiek
Dinsdag 18 september werden de boeken van de Bibboethiek geleverd op school. We kregen wel 80
boeken extra in onze klas. We kunnen niet wachten om deze boeken allemaal te lezen!
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Nieuws uit 6A (juf Marijke)
Op 21 september ging de derde graad naar het Stadspark om daar kennis te maken met oriëntatielopen.
Het was een zeer actieve en leuke manier om het kaartlezen en oriënteren te oefenen. Zo werken we al
doende aan onze leerplandoelen van wereldoriëntatie en meetkunde.

De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen inspraak in de activiteiten die we doen om onze doelen te
behalen. De leerlingen beslisten gezamenlijk over het eerste thema van wereldoriëntatie. Ze kozen voor
het thema ‘Ik weet handel’. Daarna bekeken ze de leerplandoelen en brainstormden in kleine groepjes
over mogelijke activiteiten.
De leerlingen willen graag gaan winkelen, geld afhalen, iets maken om te verkopen… Ben je
nieuwsgierig hoe het thema verloopt? Check dan zeker onze Facebookpagina. (Zes A De Smiskens)
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Nieuws uit de klas ANTK (juf Sandra D)
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Nieuws uit de turnles (juf Fanny)
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Nieuws van de ouderraad
Sinds enkele jaren zijn wij actief met de ouderraad. Maar omdat het
misschien niet bij iedereen bekend is wat we doen of wie we zijn stellen we
ons nog eens voor.
Wat doen we?
We vergaderen een aantal keer per jaar en bespreken dan zaken die leven onder de ouders. We proberen
ook een aantal activiteiten te organiseren. Het geld dat we hiermee ophalen komt rechtstreeks ten goede
aan de school. Maar de bedoeling is ook om ouders dichter bij elkaar te brengen.
Bij de vergadering nodigen we ook altijd een leerkracht uit en natuurlijk de directrice.
Zo blijven we ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en hulpvragen vanuit de school.
Wil je vrijblijvend eens een vergadering bijwonen of gewoon op de hoogte blijven van onze
activiteiten, stuur dan een mailtje naar Ouderraad-Smiskens@outlook.be
Ook als je af en toe eens wil meehelpen als vrijwilliger horen we graag van je.
We stellen jullie alvast voor aan een aantal leden, spreek ze gerust aan als je ze tegenkomt aan de
schoolpoort.
Francois (voorzitter)

Sonja (penningmeester)
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Joris (ondervoorzitter)

Tony (lid)

Lotte (Secretaris)

Patricia (lid)
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