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kerstvakantie

Woordje van directeur Els

Beste ouders

2022 loopt op zijn laatste beentjes…

We hebben dit jaar warm afgesloten met allerlei acties voor het goede doel: voedselpakketten

verzamelen, voetbalwedstrijd, … Met de opbrengst van verschillende acties steunen we

Welzijnszorg: Samen tegen armoede.

De kerstbabbel is een mooie afsluiter en de kers op de taart. Het jaartje gezellig SAMEN in een

goede sfeer afsluiten vinden we belangrijk.

We zijn ook blij dat het allemaal weer kan… vorig jaar nog zaten we met z’n allen plots een week

te vroeg thuis…

De laatste periode waren er opnieuw vele zieke leerlingen en collega’s. Dat maakt de

schoolorganisatie niet altijd gemakkelijk; ook in Kapellen voelen we het lerarentekort sterk aan.

De kinderen moeten dan plots wennen aan een andere juf of meester, of ze gaan naar een

‘hotelklas’. Dat klinkt exotisch, maar het betekent dat ze die dag verdeeld worden over andere

klassen en daar kunnen werken aan taakjes. Dat is niet voor elk kind even evident. Toch doen ze

dat al flink. Dankzij de inspanningen van de leerkrachten lukt het om de school draaiende te

houden.

We proberen veerkrachtig in het leven te staan.

Het is een belangrijke kernwaarde die we ook aan de kinderen willen meegeven!

We kijken uit naar een nieuw jaar: 2023. Dat het een fijn jaar moge worden voor iedereen!



Woordje van directeur Marjan

Zilverenhoek, waar ook jij kan schitteren! Dat hebben we het eerste trimester proberen

waarmaken! In de herfst hebben we geschitterd in buiten zijn, de natuur beleven met als

hoogtepunt het herfstfeest. Deze winter hebben we de kou getrotseerd en leefden we toe naar

een gezellige kerstsfeer. Ik wens u allen een zalige kerst en een schitterend 2023!

De kleuterschool deed een soep-in-de-klas-actie. Elke kleuter kreeg een kop heerlijke

tomatensoep en mochten hiervoor een vrijwillige bijdrage meebrengen. De opbrengst wordt

gebruikt voor sociale acties op de kleuterschool zodat elke kleuter mee kan op schoolreis, naar

theater, dagelijks fruit kan eten, een gevulde boterhammendoos heeft, … Elke klas heeft op niveau

van de kleuters nagedacht over de betekenis van armoede: een echte kerstboodschap dus.

Ouders die graag geholpen worden mogen zonder schroom even binnenspringen bij de

zorgcoördinator of directeur. We willen ook nog een andere actie organiseren en zijn hier nog over

aan het brainstormen. Wil je hier mee over nadenken? laat het dan zeker even weten via

directieks@basisschoolzilverenhoek.Be



Ook de kleuterschool wordt getroffen door lerarentekort. Met een heleboel flexibiliteit van onze

zorgleerkrachten, turnleerkracht maar vooral de leerkrachten zelf hebben we alles tot nog toe

goed kunnen oplossen. Juf Marisa zal na de kerstvakantie de nieuwe peuterklas starten met tien

peuters. Voor de zorg en klastaken waar juf Marisa tot nu toe schitterde puzzelen we ondertussen

de best mogelijke oplossing in elkaar.

Ik wil hier ook onze hardwerkende ouderraad bedanken! Hun bijdrage van vorig schooljaar (€2500)

en dit schooljaar (€2500) hebben we samengelegd met de opbrengst van het herfstfeest (€3200) en

daar een heleboel ludomodules voor besteld. Ludowat? Nog even geduld! Straks zal het

spelmateriaal schitteren op onze speelplaats. Hartelijk dank aan alle ouders die hier mee voor

gezorgd hebben door deel te nemen aan acties van de ouderraad en aanwezig te zijn op het

herfstfeest.

De ijsberen maakten mooie kerstkaarten. Een kerstboom meten van groot naar klein. In de

olifantenklas luisterden de kleuters naar het kerstverhaal. Als verwerking maakten ze een tekening

van de stal. Wat is het gezellig in onze kring, genieten van muziek en verhalen naast de lichtjes

van de kerstboom. We oefenden ook al volop op de nieuwjaarsbrief. Gelukkig Nieuwjaar iedereen!

Je lieve kapoenen uit de ijsberenklas en de olifantenklas.

In de eendjesklas maakten we het na de spannende maar fijne periode rond de Sint het rustig en

donker in de klas. Met zaklampen en kleine lichtjes experimenteerde we in het donker. We

maakten kennis met het verhaal van kleine beer die niet kan slapen in het donker en natuurlijk

hebben ook wij onze kerstboom versierd in de klas. Zo genieten wij van de donkere dagen en de

gezellige kerstsfeer in onze peuterklas.



De derde kleuterklassers hebben ouders, grootouders en andere gasten uitgenodigd om te komen

genieten van hun kerstviering in de kerk. Het was voor mij de eerste kerstviering in Zilverenhoek

en ik heb de kleuteronderwijzers met hun kleuters zien genieten.  Hartverwarmend!

Met een warme welkom van directeur Marjan zat iedereen goed op de stoel klaar voor een

levendig kerstverhaal waar de kleuters hard aan hadden gewerkt !

Met de vier adventslichten in de groene krans, keken we uit naar het  Kerstkindje. De

lichttrommelaars  schudden iedereen wakker om zich klaar te maken voor het kerstverhaal. Niet

alleen was er meer licht in de kerk maar ook veel familiewarmte !

Als grootouders, mama's en papa's, de vriendjes van het eerste leerjaar kwamen kijken naar die

schitterende kerststerren: vele ogen twinkelden,  in de hele grote groep hebben we de betekenis

van kerstmis gevoeld.

Met blatende schapen en loeiende koeien werd het toch stil rond de stal. De  zoekende herders

kregen van de zwevende engelen een goede boodschap. Op de koop toe zongen de kleurige

koningen over 'een nieuwe hoed' . En zo kregen kregen Maria, Jozef en hun kindje heel wat

zingend talent in de stal.

Het werd een hartverwarmend gebeuren dat we graag meenemen in de kerstvakantie ! Met een

kop koffie en chocomelk konden wij elkaar zalig kerstfeest en een gelukkig 2023 toewensen !

Met speciale dank aan de oma van Ruben en Oscar die de engelenkleedjes in elkaar staken,

orgeliste en accordeonspeler Anna Pabst, meester Dieter voor de knallende trompet ! Voor elke

helpende hand dank u wel !

Juf Demi  Juf Evi  Meester Luc



De aftrap naar onze circusvoorstelling op 30 en 31 maart 2023 met Circus Picolini is nu echt

gegeven!

Op 1 december kwam Dennis Hartmann, de circusdirecteur, aan de leerlingen circusacts aanleren.

Ze mochten van alles uitproberen: jongleren met sjaaltjes, met diabolo’s, met bordjes op

stokjes,... zopas hebben alle leerlingen van L3 tot L6 hun voorkeur mogen doorgeven. Ze worden

nu per act ingedeeld in groepen en zullen verder door de leerkrachten begeleid worden. Op 12

januari komt de circusdirecteur nog eens terug om verdere tips en tricks aan te leren. De

leerlingen van L1 en L2 zullen tijdens de voorstelling niet jongleren, maar een andere

circusanimatie brengen.

In het team

Juf Astrid van L4C is op 1 december trotse mama geworden

van haar zoontje Theo. Proficiat! Ook grote zus Tilly is blij met

haar kleine broer.

Juf Kelly blijft voorlopig nog even in ziekteverlof. Na de

kerstvakantie start juf Sofie Delvaen halftijds om

zorgondersteuning te bieden in de derde graad.

Juf Katrien De Roover van L4B neemt na de kerstvakantie een

verlofstelsel. Juf Julie zal haar vervangen. Juf Julie is geen

onbekende want zij werkt op donderdagen al bij ons in de

wereldklas bij onze anderstalige nieuwkomers.

Nieuws uit de klassen

L1

"In de maand december kwam de circusdirecteur voor de eerste keer op bezoek.  Wij keken vol

verwondering naar zijn kunstjes en trucjes, nadien mochten we zelf aan de slag gaan met het

cirusmateriaal."



L2

L5

De G-sportdag was fantastisch! De G-sporters

waren heel vriendelijk. De letter G staat

eigenlijk voor gehandicapten maar wij noemen

ze ondertussen G-eweldige sporters. We hebben

verschillende sporten gedaan zoals:

rolstoelbasketbal, netbal, torbal en boccia. Ik

vond het heel leuk!

Nina Mariën (5B)



Nieuws uit L3

Donderdag 17 november en vrijdag 18 november gingen wel met het derde leerjaar op

natuurklassen. We beleefden een hele leuke tijd.

Dit vonden Ella en Lien van 3B:

"We hebben veel geleerd over de natuur dankzij deze natuurklassen. We aten in een groot kasteel.

Het eten was super lekker. Het leek alsof we prinsen of prinsessen waren. Er was ook een

wenspoort, die maakte al onze wensen waar. We sliepen in het koetshuis. De kamers waren super

leuk. Er was ook een grote tuin met verschillende planten: bv. een indiaanse boom of een eik.

Het was super leuk op natuurklassen!"



Het derde leerjaar is op 9 december naar het asielcentrum gegaan voor de voorstelling SINBAD. Dit

was in kader van de Dag van de Mensenrechten.

Mohanad vertelde een verhaal over een jonge vluchteling die voor het eerst in zijn leven zijn

verjaardag wil vieren. Hoe bereid je een verjaardagsfeest voor zonder ouders en familie om je

heen? Want iedereen is achtergebleven in Bagdad. Na de voorstelling genoten we van een

educatieve nawerking in de vorm van een feestje.



L4

Als afsluiting van het thema België maakten de leerlingen zelfgemaakte frietjes in een

zelfontworpen frietbakje. Ze deden dit ook voor hun petekindjes van het eerste leerjaar.

We willen onze bakouders en -grootouders hartelijk bedanken voor hun enorme hulp deze dag!

L6



____________________________________________________________________________________

We zijn in verschillende klassen gestart om intensief te werken aan ‘executieve functies’.

Onze leerkrachten worden hierin ondersteund door medewerkers van VOKAN, het

ondersteuningsnetwerk.

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies zijn manieren waarop een kind (of volwassene) denkt, zich gedraagt, problemen
oplost of plannen maakt op school of in een groep kinderen (mensen).

Executieve functies zorgen ervoor dat je je gedrag, je emoties en je gedachten kan sturen en op een
juiste manier kan gebruiken. Dit gebeurt niet vanzelf, kinderen moeten dit leren door te oefenen
binnen en buiten de klas. Bij kinderen kunnen deze functies op sommige gebieden heel goed zijn,
andere functies hebben nog een beetje oefening nodig. Op school krijgen onze leerlingen de kans
hierin te groeien en te oefenen.
We maken hierbij gebruik van beelden/prenten die we met aan een bepaalde functie koppelen:



IK PLAN
Planning en organisatie
Wat ga ik doen, wanneer en hoe doe ik dat?
Timemanagement
Het kunnen inschatten van benodigde tijd voor een taak. Ook besef van tijd
hoort hierbij.

IK START
Taakinitiatie
Het vlot kunnen beginnen aan een taak of opdracht.

IK FOCUS
Aandachtsfunctie
Aandacht richten, wisselen, volhouden. Zeg maar: je hoofd bij de les
houden.

IK ONTHOUD
Werkgeheugen
Informatie selecteren, tijdelijk vasthouden en ermee ‘werken.’
Kennis uit langetermijn geheugen gebruiken.

IK STOP
Inhibitie
Hoe goed je jouw eigen gedrag kan uitstellen, afremmen of stoppen.

IK VOEL
Emotieregulatie
Het kunnen omgaan met je emoties, ze kunnen uiten en de uiting binnen
‘acceptabele’ grenzen houden.

IK DOE HET ANDERS
Cognitieve flexibiliteit
Kunnen schakelen tussen situaties of oplossingsmethoden.



IK CHECK
Metacognitie
Denken over wat je doet, kijken of dat goed gaat, je gedrag bijstellen als
dat nodig is.

Nieuws uit de ouderraad

In de eerste plaats willen we heel graag iedereen bedanken die ons steunde tijdens de

eindejaarsactie. Dankzij jullie konden we het mooie bedrag van 3182€  verzamelen. De fluofuif

was dan weer een actie waarbij we graag onze schouders hebben onder gezet.

We willen via deze weg alle ouders, juffen en alle andere medewerkers van de school een heel

fijn, gezellig eindejaar wensen en bovenal een gezond en gelukkig 2023 ! Wij kijken al enorm uit

naar onze volgende activiteit, namelijk onze quiz op zaterdag 28 januari. Maar ook een nieuw

ouderraadcafé eind februari waarbij we ons graag verdiepen in de emoties van kinderen.

Heel graag tot volgend jaar !

Kalender

naschoolse kinderopvang:

● Maandag 2 januari 2023; Verplaatste feestdag gemeente: geen vakantieopvang

● Maandag 10 april 2023; Paasmaandag: geen voor- en naschoolse opvang

Wist je dat…

TOPnieuws

Eén van de heikele punten in de

ouderbevraging was de verkeerschaos

bij het brengen en halen van kinderen

via de Zilverenhoeklaan. We zijn in

overleg gegaan met de gemeente en

kregen de toestemming om voor de

kleuters de Oude Bergsebaan opnieuw

te openen. Vanaf maandag kunnen

kleuters dus opnieuw beide in- en

uitgangen gebruiken. Kinderen van de

lagere school blijven de

Zilverenhoeklaan gebruiken. Verdere

verkeersperikelen zullen samen met

gemeente besproken worden. Wordt

vervolgd dus.

Tot een volgende keer

met weer meer leesplezier.



Team Zilverenhoek


