Nieuwsbrief 1
Link naar onze website

“Afval in Wervik – hier is de grens!”
Onder deze titel ging onze school aan de slag met het thema afval. Het afval stopt
namelijk niet aan de grens, maar de kinderen willen het zwerfvuil heel graag een halt
toeroepen!
Dankzij een samenwerking tussen de stad Wervik, de provincie West-Vlaanderen en de
organisatie Djapo, gingen alle Wervikse scholen aan de slag rond dit actuele thema. Zeker
250 kinderen en hun leerkrachten hebben zich hier voor ingezet!
De klassen R5 – R6 – R8 en U4 kregen een workshop in de klas ‘Wat een soep’ van
Djapo. Leerlingen onderzochten samen met oceanograaf Oscar hoe de plastic soep
gevormd wordt en wat er aan kan gedaan worden.
Daarnaast ging de lokale magneetvisser Jimmy in de klassen op bezoek om te vertellen
over zijn hobby, en op welke manier hij ook met zwerfvuil in contact komt.
Als kers op de taart volgde op vrijdag 19 oktober een slotmoment in GC Het Forum. De
oproep van de leerlingen tegen zwerfvuil weerklonk luid!
Elke deelnemende klas maakte een kunstwerk dat o.a. uit zwerfvuil bestaat. Onze
afvalwolk en plasticvis hangt nog tot en met 19 november in de bibliotheek van Wervik!
Meer acties rond dit thema volgen nog. Binnenkort staat nog een bezoek in het
sorteercentrum van Harelbeke gepland.
Onze school zegt STOP tegen zwerfvuil!

Pedagogische studiedag
Op maandag 12 november is er geen school voor de kinderen.

Infoavond overgang middelbaar
Op 15 november 2018 komt een medewerker van ons CLB-team uitleg geven over de
overstap naar het middelbaar: welke richtingen en opleidingsvormen zijn er? Welk aanbod
is er in de verschillende secundaire scholen?
Collega’s uit verschillende secundaire scholen van onze scholengroep zullen na de
algemene uitleg meer info geven over de mogelijkheden in hun school.
Ouders van (mogelijke) overgangers ontvingen een uitnodiging voor deze infoavond. Ook
de leerlingen die mogelijks overgaan naar het middelbaar zijn welkom!

Sint op school…
De Sint komt op vrijdag 30 november op bezoek in onze school. Dit jaar werken we rond
‘Onze zintuigen’. In de week van 26 november ontdekken de kinderen iedere dag van de
week een ander zintuig: ruiken, proeven, horen, zien en voelen.

Opvoedingsondersteuning
Workshop voor ouders: Samen werken aan meer zelfvertrouwen bij je kind
met ADHD (Kortrijk)
Plaats: CC ’t Spoor, Eilandstraat 6,
Harelbeke

Prijs: €3 voor abonnees van ZitStilmagazine,
€5 voor niet-abonnees

Datum: 11/12/2018

Aanvang: 20u

Regiocoach: Marjo Helsen

Als ouder wil je liefst dat je kind al huppelend door het leven gaat. Maar soms verschijnen
er hindernissen op het pad die moeilijk te nemen zijn. Zéker bij kinderen met ADHD.
Doordat ze anders functioneren dan de meeste kinderen, lopen ze meer kans mis
begrepen te worden of op de toppen van hun tenen te lopen. Dit kan dan weer maken dat
ze vervelend gedrag stellen of in een hoekje kruipen. Zo verstoppen ze dat ze zich minder
goed in hun vel voelen. Het is dan ook een hele uitdaging om je kind te helpen om te gaan
met ADHD.
In deze workshop bespreken we wat ondersteunend kan werken om de veerkracht en het
zelfvertrouwen van je kind te versterken.
Inschrijven kan via deze link: https://www.zitstil.be/activiteiten-op-regio/kortrijk/11-12-2018workshop-voor-ouders-samen-werken-aan-meer-zelfvertrouwen-bij-je-kind-met-adhdkortrijk/
Meer info vind je op www.zitstil.be

Kalender
08/11
12/11
15/11
30/11
11/12
18/12
24/12

donderdag
maandag
donderdag
vrijdag
dinsdag
dinsdag
maandag

8u30-12u

pedagogische studiedag (geen school)
infoavond CLB overgang middelbaar
Sint op school
zitdag brugfiguur Steffi in Geluwe
oudercontact vanaf 16u
start kerstvakantie tem 06/01/2019

