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Link naar onze website

Grote voorleesweek

Sint op school

GO! ouders moedigt alle scholen en ouderwerkingen aan om op
hun school een Grote Voorleesdag of Grote voorleesweek te
organiseren.
In de week van 21 tot 29 november 2015 nodigen we ouders
uit om te komen voorlezen op school.
De ouders lezen dan voor aan groepjes kinderen op school. Hoe
meer ouders, hoe beter!

Bij vele kinderen ligt het verlanglijstje voor
de Sint al klaar …
Zoals ieder jaar, komt de Sint ook langs in
onze school, dit jaar op 4 december.

Grootouders zijn ook welkom!
Interesse om te komen voorlezen?
Laat het dan zeker weten aan de titularis van uw kind!
Geraak je niet op school om voor te lezen? Dan moedigen we u
aan om aan hun eigen kind thuis voor te lezen. Want voorlezen
stimuleert de taalontwikkeling en de fantasie. Voorlezen opent
nieuwe werelden. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij
kinderen die zelf al lezen.
Lees voor aan je zus, papa, broer, mama, oma, opa of
(klein)kinderen. Lees voor aan je klasgroep, de kinderen in je
opvang of de ouderen in je woonzorgcentrum. Want voorlezen is
van iedereen, voor iedereen. Van 0 tot 99!

De invulling van het Sintfeest verandert
weliswaar: tijdens de drukke
eindejaarsperiode een groot feest met
optredens organiseren geeft heel wat
onrust en stress … niet evident dus.
Daarom zullen de kinderen niet meer
optreden in Ter Linde, maar natuurlijk
komen de Sint en zijn pieten nog steeds
op school!
We verklappen nog niks natuurlijk, maar
de kinderen zullen de brave man en zijn
helpers uit de nood moeten helpen …
spannend!

Voorleestips op https://www.muntpunt.be/content/voorlezen

Kalender
11/11
23/11
25/11
04/12

woensdag
maandag
woensdag
vrijdag

algemeen
algemeen
Lb+Lc
algemeen

vrije dag
studiedag
toneel

Wapenstilstand
Geen school voor de leerlingen
‘Typo’ – De Steiger, Menen
Sint op school
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Huis van het kind
In Wervik bestaan heel wat organisaties die, op de één of andere manier, in contact komen met ouders.
Het "Huis van het Kind" brengt al deze organisaties samen. Het is dé plaats voor informatie,
ondersteuning en ontmoeting voor alle ouders in Wervik!
Voor wie? Voor alle ouders, stiefouders, grootouders, familie en andere opvoedingsverantwoordelijken
die zorg dragen voor kinderen van 0 jaar tot 18 jaar.

“Huis van het Kind Wervik”, waar iedereen zich kan aanmelden met vragen rond opvoeding
en waar ook plaats is voor spel en ontmoeting. Je kan er ook terecht voor info over opvoeden en
opgroeien.

Meer info vind je op: http://www.wervik.be/sociaalhuis/producten/huis-van-het-kind

SMOG-initiatie (2 sessies): Spreken Met Ondersteuning van Gebaren
Initiatie voor ouders, broers, zussen, grootouders, vrijwilligers. In heel wat scholen en voorzieningen gebruikt men
SMOG om de communicatie van kinderen, jongeren en volwassenen met communicatieproblemen te bevorderen.
Deze vorm van ondersteunende communicatie wordt vaak gebruikt door personen met autisme en anderen met
een communicatiebeperking. Kunnen communiceren is een grondrecht! Omdat SMOG heel wat mogelijkheden
biedt, is het van belang dat deze communicatievorm ook thuis en in de vrije tijd gebruikt wordt. Daarom
organiseert Gezin en Handicap vzw SMOG-inititiaties. Een SMOG-initiatie bestaat uit twee avonden. Tijdens de
eerste avond leer je de achtergronden van SMOG kennen en krijg je beperkt aantal gebaren aangeleerd die met
de thuis-of vrijetijdssituatie te maken hebben (hygiëne, voeding, vrije tijd,...). Tijdens de tweede avond worden de
gebaren ingeoefend en leer je echt 'spreken met ondersteuning van gebaren'.
· Info: Eerste sessie op 16 november en tweede sessie op 23 november.
· Prijs: 27,5 euro voor ouders, familieleden, vrijwilligers die lid zijn van Gezin en Handicap of KVG (2 personen van
een gezin betalen samen 50 euro. Per extra gezinslid betaal je 25 euro)

maandag 16 november 2015 - KVG-secretariaat, Sint Jorisstraat 1, 8800 Roeselare
(19u30)
· Tel: 03 216 29 90
· E-mail: gezinenhandicap@kvg.be
· Website: www.gezinenhandicap.be

