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AAN HET WOORD
De Bonte Ouders

Woordje van de directeur

De ouderwerking is ook weer volop van start gegaan.
De werkgroep Tuin & Klus organiseerde een eerste
klusdag, waarna ons domein er weer piekfijn bij lag.
Werkgroep Feest organiseerde een fantastische
Breugelavond, zowel op het domein als in take-away
versie (met dank aan de leerkrachten voor alle
hulp!). De werkgroep Bonte Bib begon met het
inscannen van de boeken, zodat de kinderen
binnenkort zelf kunnen ontlenen, en de nieuwe
werkgroep Cultuur & Uitstappen had vorige week
hun opstartvergadering. Ook de andere nieuwe
werkgroep, voor het aanleggen van de kleuterzone,
schiet binnenkort uit de startblokken.

Onze bonte specht groeit en dit is te merken aan de
vele nieuwe gezichtjes, extra teamleden, nieuwe
bonte ouders, … Onze school staat ook voor nieuwe
uitdagingen op pedagogisch en structureel vlak. De
krijtlijnen rond onze nieuwe zorgwerking zijn
uitgeschreven en krijgen stilaan meer en meer vorm.
Dit is echter een proces die steeds in beweging is en
bijgestuurd dient te worden afhankelijk van de noden
van de school. Ook digisprong doet zijn intrede met
de nodige richtlijnen die hierbij gevolgd dient te
worden. Koala is ook een nieuw beestje in het
kleuteronderwijs, deze taalscreening wordt
afgenomen bij 5-jarige kleuters in het begin van het
schooljaar. Met dit instrument kan je op tijd
detecteren welke kleuters extra taalstimulering nodig
hebben en hoe je dit kan aanpakken.
Ik wens iedereen een fantastisch schooljaar toe.

Heb je nog zin om aan te sluiten bij één van de
werkgroepen, stuur zeker een mailtje naar
debonteraad@freinetdebontespecht.be.
Facebook-pagina 'Bonte Ouders'
https://www.facebook.com/groups/2232669576985187

Nieuws vanuit de school

Laten we samen dingen ontdekken en nieuwe avonturen beleven.
alvast een feestelijk schooljaar want
De Bonte Specht mag 10 kaarsjes uitblazen.
10 maanden…10 uitdagingen… Wij hebben er alvast heel veel zin in.
Jullie ook?

Het wordt

Leuke weetjes uit de klassen

Wist je dat… De Sa(a)rdientjes al de meeste
uitstappen maakte deze maand?
Zo gingen we naar de tentoonstelling ‘Dichtbij Rodenbach’, bezochten we de Kringloopwinkel en
gingen we ook al richting De Spil voor een toneelvoorstelling!
De kringloopwinkel bezochten we natuurlijk niet zomaar! In oktober wil De Sa(a)rdientjesklas graag
een rommelmarkt organiseren op school. Hou woensdag 27 oktober maar al vrij!

De herfst is terug in het land

AGENDA
Pedagogische studiedag: 1 oktober (vrije dag voor de kinderen)
Week
van het bos: 11- 15 oktober
Evaluatie 1: 25
oktober
Oudercontact: 28 oktober
Forum: 29 oktober
Herfstvakantie: 30 oktober – 7 november

SOCIALE MEDIA
Blijf ons volgen op Facebook en Instagram voor een blik op de
nieuwste nieuwigheden en de laatste kiekjes!
Bij deze nog een warme oproep om ons te steunen via trooper.be!
Op uw online aankopen, op de honderden sites, krijgen wij een extra
bedrag om materiaal aan te kopen voor de spechtjes!

