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Beste ouder(s) 
 

Twee maanden vlogen voorbij… We hopen dat alle kinderen het nieuwe schooljaar 

goed gestart zijn. In september mochten we kennismaken met een aantal  

nieuwe gezichtjes, ook voor hen hopen we dat ze het al wat gewoon zijn in VBS ‘t  

Hoge.  

Straks een weekje herfstvakantie; met de huidige coronacijfers komt dit weekje net 

op tijd. In heel wat scholen gaat het weer de verkeerde kant op. Gelukkig bleven 

wij op onze school tot nu toe gespaard, we blijven inzetten op handhygiëne en  

ventilatie van de lokalen. Ondertussen vernam u wellicht dat de kinderen van L5 en 

L6 na de herfstvakantie opnieuw een mondmasker moeten dragen. Ook zullen  

kinderen enkel nog getest moeten worden wanneer ze symptomen hebben én  

klassen zullen één week in quarantaine gezet worden vanaf 4 besmettingen in  

eenzelfde klas binnen eenzelfde week.  

 

En nu even op adem komen om er na de herfstvakantie weer tegenaan te gaan…  

Enkele belangrijke data voor de komende weken 

 
 

Maandag 8 november   Welkom aan onze 4 nieuwe  

       instappertjes in de peuterklas! 

Vrijdag 12 november   Facultatieve vrije dag 

Vrijdag 19 november    Grootouderfeest voor P en K1 

Week van 22 - 26 november  Sportklassen voor L5 in de Lange Munte 

Woensdag 15 december   Pedagogische studiedag 

Vrijdag 17 december   Kersthappening - i.s.m. de ouderwerkgroep 

Donderdag 23 december  Oudercontact voor L3, L4, L5 en L6 

Vrijdag 24 december   Film voor K2 t.e.m. L6 in Kinepolis 

       De school eindigt om 11.45u. / GEEN opvang 



(Nieuws)brieven digitaal na de herfstvakantie  

  

Zoals aangegeven op de infoavond willen we dit schooljaar steeds  

meer inzetten op het digitaal versturen van onze brieven. De gele  

brieven met invulstrookjes zullen na de herfstvakantie wel nog steeds meegegeven 

worden met de kinderen, maar ook daar gaan we op zoek naar een systeem om  

deze via een digitale weg te verspreiden. We vragen met aandrang om uw mailbox 

in de gaten te houden zodat u geen communicatie misloopt. Vanzelfsprekend vindt  

u ook alle brieven terug op onze website.  
 

Onze prioriteiten voor dit schooljaar 
 

Dit schooljaar zetten we met de school in op de volgende  

prioriteiten… 

Aangezien we ondertussen al 2 jaar een autonome school zijn en op dit ogenblik  

nog steeds het pedagogisch project en de schoolvisie geldt van vóór de opsplitsing  

met Sint-Theresia kiezen we ervoor om een schooleigen visie uit te schrijven die 

aansluit bij de context van onze school en de waarden die wij als schoolteam  

behartigen. 

Daarnaast maken we ook werk van onze manier van evalueren en rapporteren. 

Vorig schooljaar gingen we van start met een nieuw platform waarbij we instapten  

in een testproject voor een nieuwe manier van rapporteren. Als school willen we  

onze manier van evalueren en rapporteren veel breder gaan bekijken. Naast het  

weergeven van kennis willen we evenzeer gaan rapporteren over de vaardigheden  

en attitudes van uw kind(eren). U zult dan ook merken dat het rapport zoals u het  

nu kent doorheen het schooljaar stelselmatig zal wijzigen. We hopen tegen het  

einde van het schooljaar een rapport ontwikkeld te hebben dat aansluit bij onze  

schooleigen visie en waarin de totale ontwikkeling van het kind zichtbaar is en  

centraal staat. Tijdens onze pedagogische studiedagen gaan we met deze inhouden 

aan de slag. 
 

Grootouderfeest - peuter en eerste kleuter 

Op 19 november heten we alle grootouders van de peuters en  

eerste kleuters van harte welkom op school. 

Alle grootouders zijn welkom van 13.30u. tot 15u.  

We kijken alvast uit naar dit gezellig samenzijn…  

               



Moestuinieren in de tweede graad 
 

Net als vorig jaar nemen we met onze derde– en  

vierdeklassers deel aan het project moestuinieren, dit in  

samenwerking met de hogeschoolstudenten lerarenopleiding  

van vives. Op de campus van vives kunnen de kinderen  

samen met hun klasjuf en een aantal enthousiaste studenten 

een aantal keren per maand gaan moestuinieren. Deze  

activiteit die vaak een deel van de voor– of namiddag  

inneemt, kadert volledig binnen het huidig leerplan waarin de 

klemtoon ligt op leren voor het leven. Tijdens deze werk– en 

leermomenten zetten we in op het zelfontdekkend leren, maar evenzeer op het  

leren nemen van initiatief en verantwoordelijkheid waarbij het onderzoekend  

werken en creatief mogen zijn centraal staat. Ook respect hebben voor de natuur  

en duurzaamheid worden hierbij niet uit het oog verloren. De kinderen leren hoe  

ze moeten planten, aangeplante perkjes moeten onderhouden, maar ook hoe ze  

moeten oogsten en hun oogst kunnen verwerken. We kunnen het opzet van  

dergelijke initiatieven alleen maar een warm hart toedragen én voelen ook dat  

deze manier van samenwerken elke betrokken partij ten goede komt. 
 

 

Sociale vaardigheden in de kijker   
 

Dit schooljaar werken we rond het jaarthema ‘Op ‘t Hoge zijn  

wij geluksvogels’. We willen ervoor zorgen dat elk kind, maar  

ook alle leerkrachten en personeelsleden zich een geluksvogel  

kunnen en mogen noemen bij ons op school. Elke maand  

vertelt juf Nele als een sierlijke vogel een verhaal uit het boek  

’Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans. In de eerste maand stond durven dromen 

en het stap voor stap waarmaken van je dromen centraal. Deze maand staan  

relaties met anderen centraal; eens iets doen voor een ander, elkaar eens spontaan 

een complimentje geven, leren het goede te zien bij elkaar eerder dan wat niet  

goed is… We vinden het als school heel belangrijk dat iedereen kan en mag  

dromen, maar ook dat iedereen zichzelf kan en mag  

zijn in relatie tot anderen. Op die manier zijn we  

immers allemaal een stapje dichter bij het zich  

gelukkig voelen.  

Bouwen we met z’n allen mee aan dat geluk? 
  

 



Helm op, fluo top - Raafje Fluo  
 

De afgelopen weken zetten we met onze school in op  

verkeersveiligheid. Elk kind van KBK kreeg een fietsplaatje, we  

vinden het dan ook fijn om te zien dat al een groot aantal kinderen 

met het fietsplaatje rondrijdt. Daarnaast deed Raafje Fluo ook zijn 

intrede op onze school. Raafje Fluo moedigt alle kinderen 

aan om net als hem elke dag een fluohesje te dragen.  

Ondertussen hielden we al een 2-tal controles aan de poort. We houden dan ook bij  

welke klassen het vaakst in orde zijn; aan de vensters van de refter kunnen de  

kinderen dit opvolgen, maar ook op de website zal regelmatig een tussenstand te  

zien zijn.  

Daarnaast namen onze zesdeklassers eind september deel aan een sessie rond  

dodehoekongevallen. Eerst kregen ze wat theorie en nadien konden ze zelf ervaren  

hoe goed of niet goed zichtbaar ze zijn voor (vrachtwagen)chauffeurs. We vinden 

het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van en zelf ervaren dat je als  

voetganger maar evenzeer als fietser heel kwetsbaar bent in het verkeer en dus 

niet altijd gezien wordt door bestuurders van auto’s, vrachtwagen, bussen…   

In het tweede trimester zetten we dan weer in op de fietsvaardigheid van de eerste  

en tweede graad. Gedurende een week komt er een fietsparcours op school waar  

kinderen hun fietsvaardigheden kunnen oefenen. Meer info daaromtrent volgt later. 

Ook houden we in de weken na de herfstvakantie op regelmatige tijdstippen acties  

in en rond de school, zo nemen we deel aan het ‘project zone 30’. Dat project houdt 

in dat we in de week van 8 november posters verspreiden in de straat en vragen  

aan de omwonenden om deze uit te hangen. In de week van 15 november worden 

ouders aangesproken en aangemoedigd om de ‘zone 30’ in de Steenbakkersstraat  

mee te respecteren. In de week van 22 november komt er een signalisatiebord en  

zullen we met de hele school alle automobilisten aanmoedigen om zich aan de  

snelheid te houden.  

We kaartten het probleem rond verkeersveiligheid rond de school ondertussen  

nog eens aan bij de schepen van mobiliteit Axel Weydts die ons garandeerde dat  

onze verontrustingen ter harte genomen worden en meegenomen zullen worden 

bij hun overlegcomités.  

Weetje: Er kunnen nog steeds fluohesjes met ons nieuwe logo 

aangekocht worden in het secretariaat.  

 


