Schooljaar 2004-2005

Beste ouders

jaargang 9

krant nr.29

De nieuwe schoolraad

De Goede Week sluit het 2de trimester af.
In de vieringen voorafgaand aan het feest
van Pasen willen we enkele bouwstenen
Vanaf 1 april is het zover!
aanreiken om samen met de kinderen de
vasten te vieren.
De bestaande participatieraad zal vervangen worden door een nieuwe
Het is door te vieren op school dat de
Heer ‘Verrassend nabij’ komt: in de
boeteviering, de voetwassing op Witte
Donderdag en de kruisweg op Goede
Vrijdag.
Zo trachten we zorg te dragen voor de
evangelische en tevens menselijke
waarden.
Door een solidariteitsmaaltijd te houden
willen we de verbondenheid met de 3de
wereld beleven met de kinderen. De
opbrengst hiervan
schenken we dan aan
het Congo-project dat
ook onze parochie
steunt: de fietsers
van Bongo in Kasaï.
Met de opbrengst
kunnen nog meer
vrachtfietsen
aangekocht worden
om de maïs en maniok
te vervoeren vanuit de velden naar de
stad ...
Namens het ganse team
wens ik jullie
Vrolijk Pasen en een
warme lentezon!

Mieke Vliegen

schoolraad. Deze schoolraad zal samengesteld zijn uit
vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale
gemeenschap. De schoolraad zal advies geven aan en overleggen met
het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden.
De belangen en voorstellen van al de betrokken factoren kunnen aan bod
komen en tegenover elkaar afgewogen worden. Na de
kandidatuurstelling bij de ouders (in de ouderraad) en de leerkrachten (in
de pedagogische raad) willen we de volgende
afgevaardigden aan jullie voorstellen:
Vanwege de ouders:
- Marc Hoogewijs
- Luc Wijnant
- Bieke Dewijspelaere
Vanwege de leerkrachten:
- Berty Creemers
- Isabel Gielen
- Hugo Swennen
Vanuit de locale gemeenschap worden Lut Brusten en Adrienne Ramaekers
als mogelijke vertegenwoordigers in de nieuwe schoolraad gecoöpteerd.
We zoeken nog een derde kandidaat opdat in de verschillende geledingen
een gelijk aantal vertegenwoordigd is.
Als directeur zal ik de vergadering van rechtswege bijwonen met
raadgevende stem. Gezamenlijke vergaderingen van de schoolraad met het
schoolbestuur kunnen georganiseerd worden over bepaalde onderwerpen.
Bij niet-akkoord neemt het schoolbestuur nog steeds de eindbeslissing.
Ik wens de leden van de nieuwe schoolraad veel succes toe. Opdat zij
overleggen in een open sfeer zodat een optimale samenwerking kan
gerealiseerd worden ten voordele van alle kinderen.

Mieke Vliegen
Basisschool Pieter Brueghel
Dorpsstraat 19, 3990 Grote – Brogel
Ellikommerdijk 3, 3990 Erpekom

Kinderen relationeel vormen
JIJ MAG ZIJN WIE JE BENT !

- deel 2

Wie gericht leert kijken, kan de echte kern van een kind beter zien. Zodoende kan je het ‘wonder ‘van een kind
weer zien. Kijken vanuit verschillende invalshoeken waardoor je een beter zicht krijgt op het ‘ zelfbeeld ‘ van je
kind. Het onderscheid leren zien tussen hun getoonde ik, hun echte ik en hun ideale ik.
Kinderen doen aanvoelen dat ze alles zien zoals ze het zelf willen zien.
Vandaar dat iedereen dezelfde feiten anders aanvoelt, anders interpreteert. Kinderen gericht, nauwkeurig en
langer leren waarnemen voor ze tot interpreteren overgaan.
Langere waarneming kan tot beter handelen leiden.
Kinderen bewust maken van niet –gesproken signalen vb. van lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen enz.
Iemand die de goede eigenschappen in anderen ontdekt, kan goede waardering opbrengen. Het goede verwoorden
en aanmoedigen, doet het goede groeien, waardoor negatieve kanten afzwakken, aan kracht inboeten. Op die
manier wordt gezond waarderend gedrag gestimuleerd. Op die manier leren we kinderen positief denken.

Tips:
Hoe kun je je kinderen goed leren waarnemen
-Kijk goed en regelmatig naar het eigen gedrag en naar dat van je kinderen. Dat is nodig om
jezelf en anderen te leren kennen.
-Leer objectief kijken naar kinderen in verschillende situaties , op verschillende momenten.
-Laat je kinderen regelmatig iets tot in de detail beschrijven.
-Wees niet tevreden met halve antwoorden. Volledigheid is een stimulans om nauwkeurig te zijn.
-Wees bewust van de eigen vooroordelen en leert die opzij zetten.
-Onderzoek de bestaande vooroordelen opnieuw. Waarop zijn ze gebaseerd?
-Leer de eigen gedragingen, gevoelens en gedachten observeren. Ben ik een positieve denker of eerder een
negatieve?

Overgang 3de kleuterklas – 1ste leerjaar
Juf Christine en ik (juf Berty) hebben een netwerk gevolgd rond de overgang 3de kleuterklas – 1ste leerjaar. We
hebben geprobeerd om datgene wat we er geleerd hebben in praktijk om te zetten.
Dit project heeft tot doel dat de kleuters al eens contact hebben met de juffen en leerlingen van het 1ste
leerjaar. Ze nemen een kijkje in de ‘grote bouw” en leren op een speelse manier kennis maken met de klaslokalen
van het 1ste leerjaar. Maar het is vooral de bedoeling om de drempelvrees naar volgend schooljaar te verlagen
en misschien wel weg te werken. Door de samenwerking ervaren de kleuters dat de leerlingen al kunnen lezen en
schrijven en dat zij dat in het 1ste leerjaar ook leren.
Deze twee dagen werkten we rond het thema “sprookjes”. De kleuters en
leerlingen werden gemengd en in 4 groepen verdeeld. Daarna werkten we met
een doorschuifsysteem. Op maandag deden we aan dramatiseren (vertellen en
uitbeelden), muzische ontwikkeling: knutselen, taalontwikkeling: een versje en
een groot sprookjesspel ( 7 opdrachten van allerlei aard: rijmen, associëren,
tellen, bewegen, zoeken, tekenen, logisch rangschikken). Een huishoudelijke
activiteit ( pannenkoeken bakken), beweging, video (sprookje) en een liedje
stonden dinsdag op het programma. Het waren 2 goed gevulde dagen. De
kleuters en leerlingen hebben genoten van deze dagen. De reacties waren
positief zowel van de kinderen als van de juffen. Eén van de kleuters vroeg:
Doen we dat maandag weer?

Jeugdboekenweek

Woeps

IN DE BIEB

Op dinsdag, 8 maart gingen we met onze klas naar
de bieb. We speelden er een spel: Woeps in de
bieb.
De meester verdeelde ons in 7 groepjes. In onze
groepjes moesten we vier soorten vragen oplossen,
wie, waarom, weet en Woeps vragen. De klas die de
meeste goede antwoorden heeft, krijgt een duogratis ticket voor technopolis. We mochten dit spel
spelen omdat onze klas meedeed aan lees 1 7.

Stefan Boonen

Op vrijdag 18 maart is Stefan Boonen in onze school
geweest.
Stefan is een schrijver van kinderboeken. Hij had
grote en kleine boeken bij. Hij vertelde over een
wolf in de tuin en las voor van de grote wijzer. We
vonden het heel fijn en spannend.
Bratt van Asten 2A

Bart Demyttenaere
Bart Demyttenaere heeft een bezoek gebracht aan de
leerlingen van de tweede graad. Hij schrijft mooie
boeken voor kinderen. Hij schrijft ook boeken voor
volwassenen. De meeste boeken gaan over Gijs en Liese.
Op het einde van het bezoek kregen we nog etiketten en
op die etiketten kregen we nog handtekeningen van hem.
We mochten ook vragen stellen. Ik vond het superleuk. Ik
zou zo alle boeken van hem gaan halen. Ook heb ik veel
meer interesse in boeken. Ik zeg het je ... het zijn heel
mooie boeken.
Amber Zentjens van de 3de klas.

Lees 1 7

Gedurende de tweede trimester namen de leerlingen
deel aan het project ‘Lees 1 7’ dat door de bibliotheek
ondersteund werd. Alle klassen kregen een aantal
boeken om te lezen en de leerlingen mochten deze
boeken beoordelen. Ze werden beloond met een
rugzakje van ‘Lees 1 7’.

Pieter Breughelschool viert Carnaval
Ook dit jaar was de optocht van de kinderen,
door diverse straten van Grote-Brogel, een
mooi succes. We hebben er allen weer van
mogen genieten.
Deelnemers:
1KK: Micky en Minie Mouses
1KK: tovenaars en toverfeeën
2KK: Diddls en Diddlina’s
3KK: schilders
1st : ridders
2de : Vénetianen
Dankzij de oudervereniging konden de
kinderen na de optocht genieten van een
heerlijk zakje chips ( Grote-Brogel) en in
Erpekom van een lekkere pannenkoek. Dank U!
Ook juf Marth was van de partij in Erpekom.

SCHOOLFEEST
Pieter Brueghelbasisschool anno 2005
Dit schooljaar vieren we het vijfjarig bestaan van onze “Pieter Brueghelbasisschool”.
Daarom staat ons komend schoolfeest in thema van Pieter Brueghel.
Het feest gaat door op zondag, 29 mei 2005 vanaf 14.00.
We organiseren ’s namiddags o. a. een optreden waarin het leven van Pieter Brueghel op een muzische wijze wordt
voorgesteld. Deze voorstelling wordt trouwens op vrijdag 27 mei 2005 opgevoerd, als algemene repetitie voor de
grootouders.
Bij mooi weer wordt dit optreden op de speelplaats opgevoerd.
In de hal van de lagere school wordt een tentoonstelling opgezet. Van iedere klas worden ‘kunstwerkjes ‘
verzameld in een mooi passend ‘ landelijk ‘ decor.
De Brueghelkring van Grote-Brogel richt ook een infostand op in de hal.
We voorzien ook voldoende kinderanimatie met kinderspelen.
Vrijwillige medewerkers om deze spelen te begeleiden zijn altijd welkom.
Op zo’n feest kan je uiteraard genieten van een aantal hartige hapjes in Bruegheliaanse stijl die je uit het vuistje
kan eten. We verkopen aldus vlaaien, roggebrood met kipkap, boterhammen met spek en nog veel meer.
Bij een schoolfeest komen we natuurlijk soms handen tekort. Daarom zoeken we o.a. bereidwillige moeders of
vaders die heel goed kunnen ‘naaien‘ en moeders of vaders die eventueel vlees willen bakken vooraf. Zij die zich
geroepen voelen om mee te helpen, melden zich bij de directie.
Jullie kunnen dus merken dat dit jaar het schoolfeest in een heel ander kleedje gestoken wordt. Meer
gedetailleerde uitleg vernemen jullie wel in de loop van het derde trimester.
Het schoolfeest in Erpekom zal doorgaan op zondag, 26 juni 2005, ook in het thema van Pieter Brueghel.
Meer nieuws daarover volgt

Onze buschauffeur stond als gemachtigde opzichter
mee in voor de veiligheid tijdens onze carnavalstoet.

Carnaval in Erpekom!

Laatste nieuwtjes vanuit het oudercomité
Binnenkort ouderraad
Kienavond
De laatste twee vergaderingen werd hard gewerkt aan de voorbereiding van de kienavond. Er zijn een aantal
veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige editie:
1. We hebben de kienkaarten geplastificeerd, waardoor ze herbruikbaar worden
2. De prijs per consumptie is van 1,20 euro opgetrokken naar 1,25 euro (gevolg van het feit dat de consumpties in
de zaal duurder geworden zijn)
3. er zijn halve reeksen ingevoerd op vraag van enkele ouders vorig jaar
Hartelijk dank aan de talrijke helpers. We waren zeer blij met de spontane reactie. Na de paasvakantie hangen
we een fotocollage over de avond aan het bord van de schoolpoort.

Ouderraad
Op onze oproep voor de ouderraad kregen we jammer genoeg minder reactie. Twee ouders stelden zich kandidaat
als losse medewerker. De ouderraad bestaat nu uit (onder voorbehoud):
vaste leden: Marc Hoogewijs, Luc Wynant, Bieke Dewyspelaere
losse medewerkers: Griet Cuypers, Mariëlle Hendrikx, Anita Maesen, Ingrid Meuleneers, Hilde Tijskens (van
sept tot maart ), Annita Van Vleymen, Annelies Vermeulen
Peter Lemmens kan in de toekomst jammer genoeg niet meer meehelpen. Toch willen we Peter bedanken voor de
korte maar krachtige inzet: Hartelijk dank! Op de volgende vergadering worden de taken binnen het bestuur
opnieuw verdeeld en worden de afgevaardigden voor de schoolraad gekozen.

Logo
Omdat het oudercomité tot ouderraad is omgevormd, zijn we op zoek naar een nieuw logo. We roepen alle
kinderen op om eens hun kunsttalenten aan te spreken. Onze vraag: Maak een logo voor de ouderraad en bezorg
deze ten laatste 30 april aan je leerkracht .

Gemachtigde opzichters
Na de paasvakantie wordt er gestart met gemachtigde opzichters aan de schoolpoort van Grote-Brogel. In
principe zullen die opzichters alleen ’s ochtends toezien. Chris, onze plaatselijke politieagente, deed rondvraag bij
een aantal ouders en er werd gestart met een eerste opleiding op dinsdag 15 maart. Zijn er nog vrijwilligers die
in de toekomst willen meehelpen? Iedereen kan zich kandidaat stellen: ouders, grootouders, buren of vrienden.
Laat het ons weten. De kinderen zullen jullie dankbaar zijn!

Klasverdeling

Op 17 februari is Mieke, samen met de betrokken leerkrachten en iemand van het OC, nog eens samen gekomen
met de ouders van vijf vierjarige kleuters. De school zal in juni 2005 duidelijk informatie aan alle ouders geven
over de kleuterverdeling van volgend schooljaar.

Peer Proper

Als vereniging werden we uitgenodigd om deel te nemen aan de actie Peer Proper. Per ingezamelde m3 afval
zouden we 12,5 euro subsidie gekregen hebben. Doordat de actie samenvalt met de kienavond kunnen we hier
jammer genoeg niet aan meedoen. De school organiseert de “Peer proper actie” op Witte
Donderdag.
Last but not least: welkom op de eerste vergadering van de ouderraad:
Donderdag 24 maart om 20 uur in zaal Breugelheem: Iedereen van harte welkom!

Planning derde trimester
—> ma 11 april:
aanvang 3de trimester
—> vr 15 april:
onthaal in Agnetendal voor de 6de klassers
—> do 21 april:
info-avond voor ouders van leerlingen van het 6de leerjaar in Grote-Brogel
—> vr 22 april:
13.30 uur auteurslezing voor leerlingen van 3de graad (5 en 6)
—> wo 27 april:
pedagogische studiedag godsdienst door vicaris Jaak Jansen. Vrijaf voor de kinderen
—> di 3 mei:
theatervoorstelling in het Poorthuis voor leerlingen 3de graad
—> do 5 mei:
Hemelvaartsdag: 1ste communieviering in Grote-Brogel en Erpekom
—> zo 8 mei:
Vormselviering in Grote-Brogel
—> wo 11 mei:
muzische voormiddag en autoluwe schooldag
—> zo 15 mei:
Pinksteren
—> ma 16 mei:
pinkstermaandag: vrijaf
—> di 17 mei:
medisch onderzoek 1ste kleuterklas in de school (Grote-Brogel en Erpekom)
—> wo 18 mei tot vr 20 mei: 3-daagse zeeklasse met leerlingen 3de graad (5 en 6) naar St. Idesbald
—> di 24 mei:
13.30 uur theater voor 4 en 5-jarigen en kleuters Erpekom in het Poorthuis
—> do 26 mei:
medisch onderzoek 2de kleuterklas in Peer.
—> vr 27 mei
namiddag: optreden van de kleuters voor de grootouders.
—> zo 29 mei:
schoolfeest: Pieter Breughel anno 2005. Iedereen van harte welkom om 14 uur!
—> ma 6 juni:
schoolreis 2 de graad (3de en 4de leerjaar)
—> do 9 juni:
sportdag
—> vr 24 juni:
uitstap 5de leerjaar naar de militaire basis te Leopoldsburg
—> di 28 juni:
schoolreis 1ste graad (1ste en 2de leerjaar)
—> do 30 juni:
schoolviering einde schooljaar
Aanvang grote vakantie!

Over deze en bijkomende activiteiten krijgen jullie tijdens het 3de trimester meer informatie

Wist je dat?
•

De vijf- jarige kleuters begonnen zijn met watergewenning in Erperheide. Enkele mama ‘s helpen een handje
waarvoor we hen heel dankbaar zijn.

•

Meester Frank en juf Ann een zusje voor Robbe gekregen hebben . Ze luistert naar de naam Nore.

•

We tijdens een leerrijke pedagogische studiedag “communicatie met ouders” vele suggesties kregen om nog
beter te praten met ouders.

•

Op 15 maart enkele vrijwilligers een cursus gemachtigde opzichter volgden. Wij danken hen omdat zij onze
kinderen veilig laten oversteken in de Dorpsstraat.

•

Nqandu Francisca de reddende zwarte engel is die ervoor gezorgd heeft dat volgend schooljaar onze
kleuterafdeling in Erpekom kan blijven bestaan. Joepie!!!

•

We afscheid hebben moeten nemen van pastoor Palmans.( ex- pastoor van Erpekom)

•

De Damiaanactie 213.66 € opgebracht heeft en dat we jullie daar dankbaar voor zijn.

