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Link naar onze website

Helm op, fluo top!

Voorleesweek

Onze school schreef zich in voor de
verkeersactie ‘Helm of, fluo top!’. Hiermee
willen we onze leerlingen aanmoedigen om
hun fluohesje altijd te dragen als ze zich in het
verkeer begeven.

Genieten van mooie woorden …
Voorlezen stimuleert de fantasie en de
taalontwikkeling.

Elke ochtend controleert de klasleerkracht of
de leerlingen hun fluohesje dragen.

Van 19 november tot en met 27 november is het
weer voorleesweek. Ook onze school besteedt
extra aandacht aan het voorlezen.

Elke dag kunnen de leerlingen een sticker
verdienen op hun stickerkaart. Zo kan elke
leerling sparen voor een leuke uitstap of
sparen ze samen voor een klasprijs.

Wist je dat niet alleen kleine kinderen genieten
van een voorgelezen verhaal? Ook kinderen en
jongeren die al kunnen lezen luisteren graag naar
een stuk uit een boek.

De actie loopt van de herfstvakantie tot en met
de krokusvakantie.

Het gezelligste kwartiertje van de dag … nestel je
samen onder een dekentje, dicht bij elkaar, net
voor het slapengaan … sweet dreams!

Meer info? http://www.helmopfluotop.be

Leestips en voorleesactiviteiten vindt u op
www.voorlezen.be
Voor boekentips kan je terecht op
www.boekenzoeker.org.

Oproep: batterijen
Kerstmarkt te Geluwe
We blijven onze oproep herhalen: op school
verzamelen we batterijen! BEBAT haalt ze dan Er wordt alweer naarstig geknipt, geplakt, genaaid
op om te recycleren.
en gekookt voor de jaarlijkse kerstmarkt … onze
school zal net zoals vorig jaar een standje
Zo kunnen we puntjes sparen voor de aankoop opzetten in Geluwe!
van didactisch materiaal én we helpen er het
milieu mee!
Kom ons een bezoekje brengen op 11 december:
u vindt er vast en zeker wel een origineel
Heb je lege batterijen thuis? Geef ze mee met cadeautje of iets leuks om de eindejaarssfeer in
uw kind! De Vlier en de natuur danken u!
huis te brengen…
Kalender
17/11
18/11
19/11
22/11
11/12
13/12
26/11

donderdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag
zondag
dinsdag
maandag

9u-11u

Lb+Lc
ganse school
algemeen
U4/S2/S3

American Games te Wervik
Pedagogische studiedag
Begin Voorleesweek tem 27/11/2016
Bezoek aan de supermarkt
De Vlier op de kerstmarkt te Geluwe!

U4/S2/S3

Kerstshopping
start kerstvakantie tem 09/01/2017
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Opvoedingsondersteuning
Voorleesweek: Voordracht 'Slapende kinderen, een droom?'

I.s.m. CM Roeselare-Tielt

Als ouder wil je maar één ding: dat je kind gezond is én … dat het goed slaapt, natuurlijk. Want dat
komt ook je eigen nachtrust ten goede. Maar de praktijk leert dat een goede nachtrust vaak een
hele uitdaging is voor kind én ouder. Sommige kindjes hebben moeite om zelfstandig in slaap te
vallen of worden midden in de nacht wakker en willen niet meer slapen zonder mama of papa in de
buurt. Soms is elk excuus goed om het slapengaan uit te stellen.
In de voorstelling ‘Slapende kinderen, een droom!?’ neemt Inge Glazemakers je mee in de wondere
slaapwereld van kinderen. Ze gaat onder meer dieper in op hoeveel slaap je kind nodig heeft, hoe
de slaap opgebouwd is en wat een goed slaapritueel inhoudt. Ook biedt ze jou een antwoord op tal
van slaap-vragen.
Prof. Dr. Inge Glazemakers is ontwikkelingspsychologe. Ze zette mee het
opvoedingsondersteunende programma Triple P op de kaart in Vlaanderen en is als psycholoog
verbonden aan de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen
(ZNA-UKJA). Ook is ze als gastdocent verbonden aan de Universiteit Antwerpen.
Wanneer: donderdag 24 november 2016 van 20u tot 21u30
Waar: ARhus-café, De Munt 8, Roeselare
Inkom: gratis
Inschrijven: via het inschrijvingsformulier op www.arhus.be , tel. 051 69 18 00 of aan de balie

Feiten en fabels over autisme
Gastactiviteit door Autisme centraal - Spreker: Veerle Vantorre
Autisme centraal houdt 9 avondlezingen over autisme in ARhus. Kijk voor de andere lezingen verder op
de kalender via www.arhus.be.
Inhoud lezing: Heel wat fabels over autisme doen de ronde. Zo zouden ze altijd hetzelfde willen eten,
nooit oogcontact maken en heel erg ordelijk zijn. Tijdens deze vorming trachten we de hardnekkige
misverstanden over autisme de wereld uit te helpen door deze 'typische' gedragingen te kaderen.
Wanneer: woensdag 21 december vanaf 20u
Waar: ARhus, De Munt 8, Roeselare
Inkom: 6 euro per lezing (bloknootje inbegrepen)
Inschrijven: niet nodig
Meer info:
AUTISME CENTRAAL
Groot Begijnhof 85|B 9040 Gent
T +32 9 238 18 18|F +32 9 229 37 03
info@autismecentraal.com | www.autismecentraal.com
telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 10u en 12u

