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Maandpunt
ACTIEPUNT SOCIALE
VAARDIGHEDEN:

STIPTHEID

InN DE KIJKER:
KLEUTERS:

Daar gaat de bel! Afspraken op de
speelplaats en in mijn klasje.
1STE EN 2DE LEERJAAR:
STE

DE

Ik ben op tijd in de rij!

3deDE EN 4DE LEERJAAR:
deDE

DE

Alles mee om op zwier te gaan?

5DE EN 6DE LEERJAAR:
DE

DE

Hé daar! Met je werk op tijd klaar?
MILIEUPUNT:

BOLLEBOZEN
GEBRUIKEN
BROODDOZEN!
Onze picknick brengen we
mee in een brooddoos met
onze naam en klas erop. Zo
vermindert de afvalberg van papier
en folie!
VERKEERSPUNT:

IK KLIK ME
VAST!
Ik draag steeds de
veiligheidsgordel in de
auto. Ook achterin! 
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Zin in leren! Zin in leven!
Dit schooljaar focussen wij met onze school op het nieuwe leerplanconcept ‘Zin
in leren! Zin in leven!’ dat de volgende schooljaren zijn ingang zal vinden in de
katholieke basisscholen.
De leerplanmakers houden een pleidooi om er in onze basisscholen voor te
zorgen dat kinderen er zich ontwikkelen tot vrije, competente en geëngageerde
mensen die zin en betekenis vinden in leven en leren. Leren samenleven, leren
samenwerken en leren leren gaan in onze scholen hand in hand. Kinderen leren
er de wereld ontdekken met de bedoeling om er zich in thuis te voelen en er
zich in te engageren. Daarbij zijn kritische zin en creativiteit onontbeerlijk.
Zin in leren! Zin in leven!: dat is waartoe het leren in elke katholieke
basisschool bij de leerlingen moet leiden. Rekening houdend met de grote
verscheidenheid aan talenten en mogelijkheden bij leerlingen is dat best een
ambitieuze doelstelling. Toch geloven wij dat katholieke basisscholen, door de
realisatie van dit leerplanconcept, deze onderwijsuitkomst bij hun leerlingen
kunnen realiseren.
Met Zin in leren! Zin in leven! reikt men een leerplanconcept aan dat toelaat
om optimaal in te spelen op de
unieke talenten van elke
leerling, met bijzondere
aandacht voor wie het moeilijk
heeft. We geloven daarbij in de
groeikracht van elk kind en in
de kracht van verbondenheid.
Zin in
“Zin in …” draagt een dubbele
betekenis in zich. Enerzijds
verwijst het naar alles wat met
motivatie te maken heeft: goesting krijgen en hebben, optimisme in de
toekomst, geloof in groei en ontwikkelbaarheid van dingen, verwachtingsvol en
nieuwsgierig uitkijken naar het nieuwe, leerhonger hebben. Anderzijds verwijst
“zin in …” ook naar de levensbeschouwelijke inspiratie van waaruit mensen
leven en een diepere betekenis geven aan de dingen. We hopen dat onderwijs
ertoe bijdraagt dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot geïnspireerde
zinzoekers die persoonlijke waarden durven vooropstellen van waaruit ze
keuzes maken, handelen en samenleven met anderen.
Zin in leren
We gaan uit van een gezonde leerambitie voor elke leerling. Daarbij is er veel
aandacht voor het benutten van de ‘leer-kracht’ die in elke leerling schuilt. Dat
komt immers zijn/haar gevoel van eigenaarschap over het eigen leren ten
goede. In het kader van levenslang leren is dat erg belangrijk.
Wie leert is mee: hij krijgt niet alleen een bredere kijk op de wereld en de
samenleving, maar kan er ook een rijkere bijdrage toe leveren.
Aangezien leren en leven zowel elkaars motor als elkaar resultante zijn kunnen
we de slogan ‘Zin in leren, zin in leven!’ gerust ook lezen als ‘Zin in leven,
zin in leren!’

Gedurende dit schooljaar worden alle leraren hierover bijgeschoold
tijdens drie schooleigen studiedagen. 

 Nieuwsbrief van de Vrije Basisschool De Berentuin Vlierzele  Schooljaar 2017-2018  Nr. 2  Oktober 2017 
 pagina 1 

De Berentuin Vlierzele

Kalender oktober
Z 1
M 2
D 3
W 4
D 5
V 6

Internationale Dag van de Leerkracht
Saved by the bell
Zwemmen (1L-2L-3L) (start school 8u30)

VERLOFDAGEN
Pedagogische studiedagen:
Woensdag 12 oktober 2017
Woensdag 24 januari 2018
Woensdag 21 maart 2018
Lokale verlofdag:
Maandag 30 april 2018
Geen school voor alle leerlingen!

Z 7
Z 8
M 9
D 10
W 11
D 12
V 13
Z 14
Z 15
M 16
D 17
W 18
D 19
V 20

Week van het Bos (t.e.m. 15/10)
Fair Trade-winkeltje op school (inkomhal
school) (tot 13 oktober)
Zwemmen (2K-3K)
Pedagogische studiedag
Vrijaf voor de leerlingen
Start ‘Oog voor lekkers’ (Tutti Frutti)
Schoolfotograaf op bezoek
Zwemmen (1L-2L-3L) (start school 8u30)
Musical ’21 Fantasy Road’ (SintLievenskoor) (CC De Fabriek, 19u.)
Musical ’21 Fantasy Road’ (SintLievenskoor) (CC De Fabriek, 15u.)
Netwerk Zorg (13u30u.)(Zottegem) (ZC)
Vergadering lkrt. bewegingsopvoeding (SLH)
(16u30)
Gezond ‘Fair Trade’-ontbijt
op school (8u30)
Gespreksgroep ‘Christenen op de basisschool’
(DPB) (16u30, Kerksken)
Zwemmen (1L-2L-3L) (start school 8u30)

Z 21
Z 22
M 23
D 24

Sportspetters (De Fabriek) (K2/K3) (vm.)
Sportspetters (De Fabriek) (Eerste graad)(vm.)
Vergadering Oudercomité (19u30)
Ouderavond ‘Drugspreventie’ (CC Steenoven
Herzele, 19u30) (Org.: Prevlo & Politiezoe)
W 25 Schoolbezoek bibliotheek (VLIE) (bus 8u40)
D 26 Sportspetters (De Fabriek) (3L) (vm.)
Leerrapport 1
Oudercontact (van 17u.-19u.)
V 27 Onthaaldag CLB (vm)
Act. ‘Griezelen in de boomgaard’ (OC VLIE)
Z 28 Herfstvakantie t.e.m. 5 november
Voor wijzigingen op het laatste ogenblik verwijzen we
naar onze website.

Vernieuwd project Tutti Frutti

Fruit eten met
‘Oog voor lekkers!’
Onze school is dit jaar geselecteerd als ‘Oog voor
lekkers!’-school. Dat is de vervanger van de actie
‘Tutti Frutti’.
Dat het eten van fruit en groenten gezond is, hoef je
niemand meer te vertellen. Iedereen weet het, maar
‘weten’ is nog niet gelijk aan ‘eten’!
Recent onderzoek toont aan dat er nog werk aan de
winkel is. Kinderen eten o.a. te weinig fruit en
groenten als tussendoortje of bij de maaltijd. Ze
kiezen vaak de verkeerde tussendoortjes (bv. koekjes,
chocolade, snoep en gesuikerde dranken). Zowel
scholen, leerkrachten als ouders hebben een
voorbeeldfunctie bij het aanleren van gezonde
voedingsgewoonten bij kinderen.
Daarom werd het
initiatief Oog voor
Lekkers genomen:
een project rond
groenten, fruit
en/of melk op
school. Het principe is
eenvoudig: op een
vaste dag in de week eten de leerlingen samen een
lekker stuk fruit/groente als tussendoortje. De vaste
fruitdag vormt bovendien het aanknopingspunt voor
een bredere werking rond gezonde voeding in de les
en op school.
De Vlaamse overheid wil de krachten bundelen en
streeft naar leerlingen die ‘het maken van gezonde
keuzes’ de normaalste zaak van de wereld vinden.
Dankzij Europese en Vlaamse subsidies en met steun
van de groente-, de fruit- en de zuivelsector kan ook
onze school gedurende 10 weken genieten van een
financiële ondersteuning.
Na die 10 weken is het de bedoeling dat de kinderen
zelf van thuis op donderdag een stuk fruit of groente
meebrengen.
De eerste ‘fruitdag’ heeft plaats op donderdag 12
oktober 2017.
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Schoolfotograaf
op bezoek

Donderdag 12 oktober 2017
komt de schoolfotograaf op
bezoek.
We maken niet alleen
klasfoto’s maar ook individuele
én familiefoto’s én pasfoto’s.
De individuele foto’s worden
bij goed weer buiten genomen
en bij slecht weer in de
klassen. De familiefoto’s
worden gnomen met een
blauwe achtergrond. 

Grootouderfeest
Het lijkt nog veraf, maar voor
je het weet is het zover: het
jaarlijks grootouderfeest.
Naar jaarlijkse traditie zetten
onze kleuters en
de kinderen van
de lagere school
tijdens een
feestelijke
namiddag hun
grootouders in
het zonnetje.
Dit schooljaar
vermijden we –
net als vorig
jaar- de drukke november- en
decembermaand.
Het feest heeft dit jaar plaats
op donderdagnamiddag 1
maart 2018.
Onze kinderen zullen de oma’s
en opa’s terug graag
verwennen met een aantal
dansjes, liedjes en gedichtjes.
We bezorgen alle grootouders
nog een uitnodiging. Mogen we
vragen om de datum nu al te
noteren in je agenda? .

In de kijker:

Samen naar de
bibliotheek

Eind september gingen alle kinderen van De berentuin op
bezoek naar de bibliotheek van Sint-Lievens-Houtem. De
kinderen kregen een rondleiding doorheen de bibliotheek,
zelfs in de koffiebar mochten ze eens een kijkje nemen.
Daarna kregen we even de tijd om een boek uit te kiezen,
dat we dan rustig op school kunnen bekijken of lezen. Het
bezoek werd afgesloten met een verteltheater over een
brullende leeuw. Daarin werd de kinderen duidelijk
gemaakt hoe ze zich moeten gedragen in de bib.
We zullen maandelijks op bezoek gaan in de bib. Dat is een
echte verrijking want zo maken we kennis met
verschillende soorten boeken. Bovendien is het een goede
voorbereiding op het leren lezen in het 1e leerjaar. De
interesse werd opgewekt zodat ze samen met mama en
papa ook eens een bezoekje kunnen brengen aan de bib. 

 Nieuwsbrief van de Vrije Basisschool De Berentuin Vlierzele  Schooljaar 2017-2018  Nr. 2  Oktober 2017 
 pagina 3 

Instapdagen nieuwe
kleuters
Kleuters, die voor het eerst
naar school gaan, kunnen
slechts instappen in de school
op vaste data, meestal is dit
na een vakantie. Voorwaarde is
wel dat ze op de dag van hun
instap, de leeftijd van 2,5 jaar
hebben bereikt. Inschrijven
kan wel al van een schooljaar
vooraf.
Voor het schooljaar 2017-2018
zijn de instapdata: ma. 6
november 2017, ma. 8 januari
2018, do. 1 februari 2018, ma.
19 februari 2018, ma. 16 april
2018 en ma. 14 mei 2017.
Kleuters die na 14 mei 2018 de
leeftijd van 2,5 jaar bereiken,
moeten wachten op het
nieuwe schooljaar 2018-2019
om in te stappen. 

Oudercontacten
op onze school
Onze school organiseert twee
ouderavonden waarop alle
ouders (op vrijwillige basis)
zijn uitgenodigd om de leer- en
leefvorderingen van hun kind
met de klastitularis te
bespreken.
Deze ouderavonden vallen na
de klassenraden die vooraf zijn
gehouden. Op zo’n klassenraad
worden de leer- en
leefgewoonten van alle
leerlingen overlopen. Dit
gebeurt in aanwezigheid van
de directie, de klastitularis, de
zorgcoördinator. Voor sommige
kinderen is ook de CLBcontactpersoon, een
medewerker van het
revalidatiecentrum en/of een
externe ondersteuner
aanwezig. Bij ernstige
problemen worden ook de
ouders uitgenodigd op een
vergadering om afspraken te
maken rond hun kind.

De vaste oudercontactavonden zijn donderdag 27 oktober
2017 en vrijdag 2 maart 2018. Eind juni is er nog een
laatste oudercontactavond enkel voor ouders die hiertoe
persoonlijk per brief worden uitgenodigd en deze heeft tot
doel afspraken en/of beslissingen vast te leggen naar het
volgende schooljaar toe. 

Week van de Fairtrade

Welkom op
het gezond
ontbijt
De week van de Fairtrade (Oxfam Wereldwinkels) (nog tot 14
oktober!) krijgt ook in onze school de nodige weerklank.
Om eerlijke handel te benadrukken organiseer de school een
tweetal activiteiten.
Gedurende tweeweken hebben we een ‘mini-Wereldwinkel’ in de
ontvangstruimte van onze school.
Daar kunnen de kinderen, ouder en
grootouders dagelijks een kwartier voor en
na schooltijd producten aankopen en
(bij)bestellen.
Ouders mogen tevens het nodige geld
meegeven (in een geldbeugel of gesloten
envelop) met hun kind zodat zij iets kunnen
kopen.
Uiteraard is iedereen ook welkom!
Voor meer info kan je terecht op de website van Oxfam en
Fairtrade via www.oxfamwereldwinkels.be/nl en
www.fairtradebelgium.be/nl
We sluiten de Fair Trade in schoonheid af met een gezond
ontbijt op school. Dit odoen we om ook de gezonde voeding te
promoten.
Het ontbijt heeft plaats op woensdag 18 oktober 2017 om !u30 in
onze refter. De 'Berenbarista' wordt voor deze gelegenheid dus
uitgebreid.
Zowel leerlingen, ouders als grootouders zijn welkom.
Gelieve hiervoor in te schrijven via de leerkrachten. 

Vrije Basisschool
De Berentuin
Oordegemstraat 38 te 9520 Vlierzele

zoekt dringend:

medewerker voor- en naschoolse opvang
(deeltijdse tewerkstelling in vrijwilligersstatuut)
Voor meer informatie & Indien geïnteresseerd, gelieve contact op
te nemen met
directeur Paul De Roo, 0496/53.94.67
of mail naar: directie.houtem@vbhoutembavegem.be
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