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Update maatregelen corona

● De quarantainemaatregelen voor kinderen jongeren dan 12 jaar werden versoepeld.
● Vanaf vrijdag 1 oktober vervalt de mondmaskerplicht op school.
● In elk klaslokaal werden CO2-meters geïnstalleerd.  Lokalen worden voldoende verlucht.

Zorg dat je kind bij koude temperaturen voorzien is van een extra dikke trui.

Leesklas

● Boven de turnzaal is er een lokaal ('het zevende leerjaar') dat we supergezellig willen
inrichten als leesklas voor alle kinderen.

● Voor de inrichting ervan zoeken we volgende spullen:
○ oude, houten goudkleurige wandkaders
○ oosters tapijt
○ oude staanlamp - leeslamp - sfeerlampjes
○ (zit)kussens
○ oud houten plantentafeltje (eventueel met plantje)
○ Marokkaanse theepot, tajine, …

● De materialen moeten nog heel zijn, in goede staat en proper.
We zijn dus een beetje kieskeurig. We nemen niet alles zomaar aan, want de spulletjes
moeten passen in het geheel van ons plan.
Daarom graag eerst een foto via whatsapp doorsturen naar Koen (0499 46 08 78), en dan
bekijken we met de werkgroep of we de spullen graag aannemen of niet.
Alvast bedankt!

Wijnproeverij: 5 oktober om 20u in de minimirakelklas

● voorproeverij wijnen kerstverkoop
● op proeverij worden wijnen kerstverkoop geselecteerd
● proeverij is gratis
● doel kerstverkoop : centjes inzamelen voor een groenere Leefschool De Dageraad
● inschrijven kan via wim@mon-vin.be

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.myonlinestore.eu%2F93d21272-6be1-11e9-a722-44a8421b9960%2Fimage%2Fcache%2Ffull%2F04044fcfe90582a515fb34c8f8bf3c80d99ef4eb.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.elkantrawebshop.nl%2Fc-892428%2Fmarokkaanse-theepotten-glazen%2F&tbnid=3kIe_zC8dKGFoM&vet=12ahUKEwiAleLZmqHzAhWFuKQKHdESAUEQMygFegUIARDDAQ..i&docid=7-HTRmpCcnUlkM&w=700&h=700&q=marokkaanse%20theepot&client=safari&ved=2ahUKEwiAleLZmqHzAhWFuKQKHdESAUEQMygFegUIARDDAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.yaghubi.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fghom-tapijt-3_2_orig.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.yaghubi.nl%2Fproduct-category%2Fonze-collectie%2Fperzische-tapijten%2F&tbnid=W5rAlHMRihpjBM&vet=12ahUKEwin2PeKm6HzAhUQ26QKHchjCFcQMygOegUIARDBAQ..i&docid=qeTZBxA9GPN5LM&w=1000&h=634&q=oosterse%20tapijt&client=safari&ved=2ahUKEwin2PeKm6HzAhUQ26QKHchjCFcQMygOegUIARDBAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmarocstore.nl%2Fshop%2Fpub%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fi%2Fm%2Fimg_6706-bew_6.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmarocstore.nl%2Fshop%2Fcadeau-woondecoratie%2Faardewerk-tajines%2Fslaoui-tajine-o-34-cm.html&tbnid=yC2-2V7GEyU6FM&vet=12ahUKEwi8o4ybmqHzAhWIt6QKHbPaByQQMygBegUIARCtAQ..i&docid=S6-EVCbMvqpWnM&w=550&h=545&q=tagine%20kopen&client=safari&ved=2ahUKEwi8o4ybmqHzAhWIt6QKHbPaByQQMygBegUIARCtAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FI%2F91Y1N0zZgaL._AC_SL1500_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.nl%2FIdea-Casa-Schilderij-Afdrukken-Meubilair%2Fdp%2FB0719BQDG7&tbnid=oxzx12xeFAErlM&vet=12ahUKEwjo2NPEmqHzAhUDrKQKHVrEDCkQMygLegQIARAr..i&docid=BXOK_-u6ZsQD8M&w=1500&h=884&q=goudkleurige%20wandkader&client=safari&ved=2ahUKEwjo2NPEmqHzAhUDrKQKHVrEDCkQMygLegQIARAr


Bib op school voor kleuters

● Op woensdag 29 september, openen we voor de eerste keer onze schoolbib voor kleuters.
Vanaf dan zal die elke week op woensdag geopend zijn.

WAT? een boek kiezen en meenemen om thuis te lezen
VOOR WIE? voor kleuters en hun ouders
WAAR? in de minimirakelklas
WANNEER? elke week op woensdag tussen 8.15u en 8.40u

● Afspraken:
--> de bib opent om 8.15u
--> om een boek te mogen kiezen moet je ten laatste om 8.30u in de minimirakelklas zijn.
Wie later is, kiest geen boek en gaat rechtstreeks naar de klas.
--> op tijd binnen? een boek kiezen mag tot 8.40u. Daarna ga je naar de klas.
--> eerst titel van het boek laten opschrijven
--> de ouder neemt het boek mee naar huis, niet in de kleuterboekentas.
--> je draagt thuis goed zorg voor het boek.

--> volgende bib-bezoek: breng het boek binnen, dan kan je een nieuw boek ontlenen

Kiva

● In oktober komt het thema ‘Zie wat ik nu voel’ aan bod in het eerste, tweede en derde
leerjaar.  Kinderen weten wat met emoties bedoeld wordt en er werd nagedacht over de
verschillende situaties waarin we de verschillende soorten emoties ervaren.  Daarnaast
begrijpen de leerlingen dat eenzelfde situatie niet bij iedereen dezelfde emoties losmaakt.
Het verschil tussen emoties en gedrag wordt ook besproken.

● ‘Onze klas: een (h)echte groep!’ is het tweede thema voor de vierde, vijfde en zesde klas.
Leerlingen weten wat groepsdruk is en dat het soms moeilijk is om groepsdruk te
weerstaan.  Er zal gewerkt worden rond de verschillende rollen in een groep.  De leerlingen
weten ook dat de groep zorgt voor het invullen van de gegeven rollen.

Informatieavond axenroos

● Benieuwd hoe wij met de axenroos werken op school?
● Kom dan zeker naar de infoavond voor ouders op 28 oktober om 20u

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.sclera.be%2Fresources%2Fpictos%2Fbibliotheek.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sclera.be%2Ffr%2Fpicto%2Fdetail%2F19655&tbnid=PHmHWXfOlghb5M&vet=12ahUKEwi-gPut6Z_zAhWUHuwKHX1ABX4QMygCegQIARBM..i&docid=_Zpz4k5P8DYxAM&w=283&h=283&itg=1&q=sclera%20bib&client=safari&ved=2ahUKEwi-gPut6Z_zAhWUHuwKHX1ABX4QMygCegQIARBM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kivaschool.be%2Fimage%2Flogo.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kivaschool.be%2F&tbnid=6czCxuPEKBXh2M&vet=12ahUKEwiA_4fj6J_zAhUSgqQKHU4bCiYQMygAegUIARCmAQ..i&docid=zPiR_Rt8AqVF3M&w=800&h=800&q=kiva&client=safari&ved=2ahUKEwiA_4fj6J_zAhUSgqQKHU4bCiYQMygAegUIARCmAQ

