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Verkeer: dode hoek

● Dodehoekongevallen blijven jaarlijks voor tientallen
(zwaar)gewonden zorgen. Wanneer het om een aanrijding tussen
een fietser en een vrachtwagen gaat, is de balans vaak nog
zwaarder. Daarom willen wij onze jonge weggebruikers goed
sensibiliseren voor het probleem.

● Klas 5 en klas 6 volgt deze week een workshop dode hoek op De
Dageraadplaats.

● Het is ook belangrijk dat jongere kinderen bewust gemaakt worden
van het gevaar van de dode hoek.  Daarin speelt het
voorbeeldgedrag van ouders een belangrijk rol.

● Daarom willen wij ook ouders de kans geven om de gevaren van de
dode hoek te ervaren.

● Workshop dode hoek voor ouders: vrijdag 29 oktober om 14u20
op de Dageraadplaats.

Verkeer: fluo-actie

● De dagen zijn korter en vooral donkerder in deze tijd van het jaar.  Het is dus extra belangrijk
dat kinderen (en ouders) goed zichtbaar zijn op straat.  Daarom besteden wij deze week in
alle klassen extra belang aan ‘zien en gezien worden’.

● Het dragen van fluohesjes verhoogt de zichtbaarheid enorm.  Daarom willen wij dat iedereen
ze draagt.

● De fluoactie start volgende week meteen na de herfstvakantie.

Klusvoormiddag: zaterdag 29 oktober van 10u00  tot 12u30

● Wij zijn op zoek naar (groot)ouders die zaterdag 29 oktober mee kunnen klussen.
● We werken van 10u tot 12u30.  Kan je niet de hele tijd? Geen probleem, alle hulp is

welkom!
● Wat moet er gebeuren:

○ prikborden ophangen in klassen 3, 4 en 5
○ CO2- meters ophangen in alle klassen
○ gordijnen ophangen in de kleuterklassen
○ kasten en kaders opfrissen: nieuwe leesklas

● Meebrengen (indien mogelijk): boormachine, vijsmachine, trapladder …
● Kom je helpen? stuur een mailtje naar: sigrid.vandevelde@leefschooldedageraad.be of

spreek me even aan.  Alvast heel erg bedankt!!
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Herinnering: Inschrijven oudercontact t/m wo 27/10

● inschrijven oudercontact t/m wo 27/10
● lijsten voor inschrijven hangen in de inkomhal

● oudercontacten: di 16 november en do 18 november
● We vinden je aanwezigheid belangrijk!

Herinnering informatieavond axenroos: donderdag 28 oktober om 20u

● via inschrijvingsstrookje uitnodiging (zie postmap vorige week)  of een mailtje naar
sigrid.vandevelde@leefschooldedageraad.be

Extra informatie bij de maandkalender

● Workshop cyberhelden (L4 - in december ook voor L5 en L6)
Deze workshop daagt leerlingen uit om na te denken over internetveiligheid en digitaal
burgerschap. De kinderen maken op een speelse wijze kennis met thema’s als cyberpesten,
veilige wachtwoorden en fake news. Het doel is om hen te prikkelen en zin te geven om
meer te weten te komen over mediawijsheid.
Na deze workshop wordt er op regelmatige tijdstippen verder aandacht besteed aan dit
thema.

● Kiva
In november komt het thema ‘Onze klas: iedereen hoort erbij!’ aan bod in het eerste,
tweede en derde leerjaar.  Kinderen gaan leren wat een groep is en aan welke kenmerken
je een fijne of vriendelijke groep kunt herkennen.  Er worden ook allerlei methodieken
gebruikt waardoor de kinderen elkaar nog beter leren kennen.  Ze krijgen tips die hen op
weg zetten om aansluiting te zoeken bij anderen, waarmee ze meteen concreet aan de slag
zullen gaan.  Ze gaan ook weten op welke manier ze iemand kunnen helpen om deel te
worden van de groep.  De emoties die gepaard gaan met het al dan niet deel uit mogen
maken van een groep, leren ze ook verwoorden.

In het vierde, vijfde en zesde leerjaar wordt er gewerkt rond het thema ‘Goed in contact,
zo doe je dat!’ Leerlingen gaan leren begrijpen wat communicatie tussen mensen inhoudt,
welke problemen zich op het vlak van communicatie kunnen voordoen, op welke manieren
mensen zoal in communicatie gaan en hoe je goede communicatie in de hand kunt werken.
Kinderen leren begrijpen hoe ze op een vlotte manier aansluiting kunnen zoeken bij een
bepaalde groep en hoe ze anderen kunnen helpen aan te sluiten.

Vriendelijke groeten,

Sigrid Van de Velde
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