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GPS
Gezondheid-Pastoraal-Sport

EERSTE ZONDAG VAN DE
ADVENT – Zondag 02/12

In België groeit 1 kind op 5 op in armoede. Voor kinderen in armoede is
succesvol zijn op school niet altijd gemakkelijk. Ze komen hindernissen
tegen in hun schoolloopbaan. Hindernissen die ze zonder hulp maar
moeilijk kunnen overbruggen. De campagne van Samen Tegen Armoede
brengt dit probleem onder de aandacht. We geven een duidelijke boodschap aan de overheid maar zoeken ook hoe ieder van ons iets kan
doen.
Wist je dat 1 Belg op 7 in armoede leeft? Misschien niet want maar liefst
1.700.000 Belgen doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk
te verbergen. Als het over armoede gaat, hebben we immers nog steeds
heel wat vooroordelen. Ze hebben het zelf gezocht, toch? Ze zijn liever
lui dan moe? En zijn het geen moeilijke tijden voor iedereen? Samen
Tegen Armoede gaat de uitdaging aan om deze vooroordelen en taboes
te doorbreken. Samen kunnen we het verschil maken.
Met de opbrengst van het ‘Sterzingen’, dat doorgaat op vrijdag 21
december, ondersteunt onze school projecten en organisaties die
armoede lokaal en structureel wegwerken. Dank voor uw bijdrage!
Ook de ‘Warmste week’ zijn we niet vergeten!
Na het sterzingen op vrijdag 21 december om
15.00 u. zetten we graag samen met u
de vakantie in. We nodigen u uit voor een
glaasje glühwein of warme chocomelk en
heerlijk gebakken wafeltjes. De opbrengst van
dit alles gaat naar een een goed doel uit de
omgeving.
Gezellig wordt dat!

Een blik,
een handdruk,
ogen met een verhaal
vol kwetsbaar verlangen ...
Op kousenvoeten stappen we
de advent
en elkaars wereld binnen.
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Binnenweg

KWARTIERMAKERS

Geflitst
Boekentips - Lezen onder
de kerstboom

Digitale kinderboeken (deel 1)
Een nieuwe generatie groeit behalve met het
gedrukte boek ook op achter het beeldscherm.
Ook de kinderen van nu kunnen enthousiaste
lezers worden. Met hulp van (groot)ouders en leerkrachten kunnen ook naast het genieten van (voor)
lezen van gedrukte boeken ook profiteren van een aanbod van digitale
verhalen. Geschikte digitale kinderboeken en -apps geven kinderen andere
mogelijkheden dan gedrukte boeken. Denk aan gesproken tekst, bewegende
beelden, muziek en geluid en interactieve functies. Dat kunnen
ingebouwde quizzen zijn, woordenboeken en/of een karaokebalk die met de
tekst meeloopt.
Digitale kinderboeken zijn onder te verdelen in drie soorten:
1.
E-books: dit is een digitale door te bladeren versie van het papieren
boek waarbij het verhaal wordt voorgelezen. Er zijn geen extra
functies. Deze boeken zijn te koop of te leen bij de bib.
2.
Geanimeerde prentenboeken: het verhaal wordt verteld door een 		
vertelstem. De tekeningen zijn omgezet in bewegende beelden. 		
Soms zijn er opdrachten en vragen over het verhaal toegevoegd 		
zoals bij Bereslim.nl en WePboek.nl.
3.
Kinderboekenapps: apps hebben meestal interactieve mogelijkheden.
Deze apps kunnen beschikken over verschillende doorklik-opties: om
illustraties in beweging te zetten of bijvoobeeld als link naar muziek,
filmfragmenten of games. Deze apps zijn verkrijgbaar in de handel.
DIAMANTACTIE ‘18
Reeds enkel jaren neemt onze school deel aan de Diamantactie. Schoolmateriaal dat nog gebruikt kan worden, krijgt zo een tweede leven in het
volgende leerjaar. De klas die de meeste diamantjes kleefde, het vijfde,
werd beloond met een diploma en een biobanaan. Dit konden ze ook bij
Mos-Vlaanderen wel "smaken". Uit de 58 Oost-Vlaamse basisscholen, die
deelnamen, werd onze school gekozen en beloond met educatieve spelen,
een bijenpakket, loeppotjes en heel wat informatie over bijen. Bedankt aan
alle kinderen om hun 'diamantje' bij te dragen!

Lampje (Annet Schaap)
wint de Boekenleeuw 2018!
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Vriendschap in de kijker
december/januari

‘Vrienden zijn
graag samen!

(uit: Geluk voor kinderen – Vriendschap (Leo Borgmans))

Nieuws uit de klassen
@1l Op eekhoorntjesjacht
@3L
sportweek
@2L Museumbezoek
‘Nu of ooit’.
@5L Sportspetters

@Zangkoor Herdenking
Wapenstilstand

@5L Diamant op school

@fiere peters

@2K Tijd voor soep!
@4L OP LIVINUSTOCHT

Maandpunt
Kleuters:

Ik kijk in mijn hartje en durf sorry te zeggen.

1ste graad: Ik draag zorg voor mijn materiaal en dat van
anderen.
2de graad: Wat je doet voor een ander, krijg je ook vaak
terug.
3de graad: Weet dat je een andere mening kan hebben.

Milieupunt
Minder papier = meer bomen!

@6L Sportspetters

@3L Fairtrade
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Weg kwijt?
Oproepen & zoekertjes

Familienieuws

Wij gedenken in onze gebeden...
- Frans Temmerman, opa van Kobe (4L) en Elise (4L)
Wij feliciteren met de geboorte...
- Estée, kleinkind van juf Carine & Janique Eeckhout
(vriendenkring)

Vredesboom in Klim-Op

Kalender december
Do 6

Sport 6L

Di 11

Bezoek Scheppersinstituut 6L

Do 13

Zwemmen
Film 3L - 4L
Maandviering (december, januari)
Bezoek OLVC 6L
Bezoek Ter Kimme (Peuters/zangkoor)

Vr 14

Do 20
Vr 21
Ma 24
Di 25

Pompoenwedstrijd
Winnaar van dit jaar:
Gitte Haegeman (4L)
met een prachtige
panda pompoen.

Boekentastip december
Reflecteer in het verkeer.

Interscholenquiz 6L
Sport 5L
Leerrapport 2
Sterzingen - Warmste week

Start kerstvakantie tot en met 6 januari
Kerstmis

