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Nyah,
ik hoor je,
je klinkt me nog in de oren.
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Nyah,
ik mis je,
ik vertel aan wie het wil horen.
Nyah,
ik koester je,
je hoort bij ons allemaal.
Nyah,
je wordt niet vergeten
je wordt een mooi verhaal.

Nyah D’heedene

Rouwverwerking bij kinderen
In de krokusvakantie werden we geconfronteerd met het verlies van Nyah.
Samen met de werkgroep pastorale hebben we de week na de krokusvakantie elke dag
een ritueel uitgevoerd met de kinderen.
Ook in de komende periode wordt het heel belangrijk om de kinderen goed op te volgen.
Indien u zich zorgen maakt omtrent de verwerking van het verlies bij uw kind, dan
vragen we om contact op te nemen met de leerkracht, zorgleerkracht of directie.
Samen bekijken we dan hoe we uw kind het best kunnen begeleiden.
Tips en info rond rouwen bij kinderen:

Belangrijk om nabij te zijn, om te zorgen voor een veilige omgeving waarin uw kind
zijn gevoelens mag tonen.

Een kind kan niet 24u aan een stuk rouwen zoals een volwassene. Een kind
rouwt alternerend: rouwt, speelt, rouwt, speelt,… . Het kan dus dat een kind huilt
en tien minuten later weer vrolijk verder speelt. Dit is normaal.

Een kind rouwt vooral gedragsmatig en fysisch (buikpijn, slecht slapen,
concentratiestoornissen, …).

Soms is dit overlijden een aanzet om te rouwen rond een eerder verlies. Kinderen
kunnen verdriet jarenlang ‘stockeren’. Het gebeuren nu zet soms een ‘poortje van
verdriet’ open.

Zoek met het kind naar een manier om de pijn om te zetten: vb. de pijn en het
verdriet uitschilderen, kleien, verhalen lezen, … . Het verdriet zit IN het kind en
moet eruit. Help zoeken naar een manier, doe een aanbod.
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13 Tips voor een zorgeloos (kinder)leven (deel 2)
4. Knuffel je kind bijna plat…
Een ander fysiek proces dat helpt: knuffelen. Druk je kind tegen de boezem, in goede en kwade
momenten. Want het zorgt voor de aanmaak van oxytocine, het knuffelhormoon.
Dat remt de angst, maakt je weerbaar tegen stress en maakt een mens rustiger.
Allemaal wetenschappelijk bewezen.
5. … maar bedelf het niet onder complimenten
Huilen, knuffelen, … . Het wordt stilaan de handleiding van de Babysittersclub. Wat volgt?
Twintig complimentjes per dag? “Nee”, zegt Bronsveld. “Ouders denken dat ze hun kind zo
zelfvertrouwen geven. Maar het werkt averechts. Een kind kan verslaafd raken aan die erkenning.
Als ze ouder worden en de complimenten minderen, leidt dat tot onzekerheid.”
6. Frustreer ze optimaal
Kortom: weerbaarheid trainen, dat is balanceren. Tussen de knuffel en het compliment.
“In het jargon noemen we dat: optimaal frustreren”, zegt kinderpsycholoog Gino Ameye.
“Opvoeden, dat is je kind constant een beetje frustreren. Niet altijd een koek geven als het erom vraagt,
want dan wordt het verwend. We moeten het leren dat een nee bestaat.
Als een kind die nee ervaart als een echte afwijzing, dan is dat een probleem. Maar als het weet dat
mama hem ondanks die nee graag ziet, dan leert het dat verdragen.
Die onvoorwaardelijke steun is cruciaal. Zo kan het een teleurstelling aan.”
… wordt vervolgd in het volgende infootje 

Inzamelactie batterijen
Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen.
Wij zamelen gebruikte batterijen in en sparen op die manier punten.
Per kilo gebruikte batterijen ontvangen wij van Bebat 1 punt.
Deze punten kunnen wij vervolgens inruilen voor nuttig didactisch materiaal, toffe uitstapjes, busvervoer,... .
Momenteel organiseert Bebat een dubbele puntenactie en kunnen we het puntentotaal van de school een
stevige boost geven.
Van 26 februari tot 18 maart krijgt onze school dus niet 1 maar 2 punten per ingezamelde
kilo gebruikte batterijen.
Help ons om te sparen voor leuk extra didactisch materiaal of een originele uistap voor de
leerlingen en breng je gebruikte batterijen in die periode zeker binnen.
Opgelet! Enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen zijn toegelaten voor de inzameling op school.
Industriële en professionele batterijen tellen niet mee voor de actie.
DOEN – DOEN – DOEN – DOEN – DOEN – DOEN– DOEN – DOEN
‘zonder pardon, batterijen in de ton’
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Kalender MAART 2018 — enkele belangrijke data
Donderdag 1 maart:

‘Op stap naar het secundair’ - infomoment in het 6de leerjaar
voor ouders - 13u15
2-daagse directies (juf Nadine niet op school)
Info-avond plattelandsklassen in het 5de leerjaar voor ouders,
dit in samenwerking met de hoge school VIVES - 19u30

Vrijdag 2 maart:

Maandsluiting
Spelletjesnamiddag in de klas van juf Els C. - 14u20

Maandag 5 maart:

Speelnamiddag en info-moment voor nieuwe kleuters - 15u
Observatie door studente Kimberly, in de klas van juf Els C.

Dinsdag 6 maart:

Personeelsvergadering rond ‘ZILL, het nieuwe leerplan’ - 16u15
geen studie

Donderdag 8 maart:

Laarsjesnamiddag voor de oudste kleuters
MuVo-namiddag

Vrijdag 9 maart:

Nationale Pyjamadag, alle kinderen komen in pyjama naar school,
dit in het kader van Bednet waar Fee, lln 5de leerjaar, vorig jaar
gebruik van maakte

Maandag 12 maart:

Observatie door studente, Kimberly, in de klas van juf Els C.

Dinsdag 13 maart:

Personeelsvergadering rond ‘Verbindend Schoolklimaat’ - 16u15
geen studie

Woensdag 14 maart:

College van directeurs, juf Nadine niet op school

Donderdag 15 maart:

Klasdoorbrekend werken 3de kleuter - 1ste leerjaar

Vrijdag 16 maart:

Nascholing rond bewegingsopvoeding - VM
(juf Ludwin, juf Daisy, juf Nadine)
Spelletjesnamiddag in de klas van juf Els C. - 14u20

Zaterdag 17 maart:

Hiep hiep hoera… juf Kimberly is 35 jaar!

Maandag 19 maart:

Sportklassen 2de graad
Hiep hiep hoera… juf Marijke is 59 jaar!

Dinsdag 20 maart:

CLB op school voor ouders van 6de leerjaar indien ze nog geen
keuze konden maken voor het secundair - 8u30
Blusopleiding voor juf Evelien, juf Tine, meester Johan, juf Daisy en
juf Nadine - 15u
Hiep hiep hoera… juf Evelien is 37 jaar!

Donderdag 22 maart:

Leerlingenloket - over de middag
MuVo-namiddag
Infoavond voor ouders van het 1ste en 2de leerjaar i.v.m. de
zeeklassen van juni - 19u

Maandag 26 maart:

Leerlingenraad - over de middag, onder begeleiding van juf Hanne
en meester Johan

Woensdag 28 maart:

College van directeurs, juf Nadine niet op school
Trefbal 2de graad - namiddag

Donderdag 29 maart:

Observatie door studente Kimberly, in de klas van juf Els C.
Oudercomité op school (iedereen welkom) - 20u

Vrijdag 30 maart:

Sober maal op school, geen warme maaltijden
Spelletjesnamiddag in de klas van juf Els C. - 14u20
Viering in de kerk in het kader van Goede Vrijdag - 14u30
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LVS-toetsen
Tweemaal per jaar worden in het lager LVS-toetsen afgenomen.
Er zijn LVS-toetsen voor lezen, spelling en wiskunde. Dit zijn methodeonafhankelijke toetsen waarmee de
vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht worden. Via het LVS zien we op welk niveau een leerling staat
volgens zijn leeftijd, vb. ‘Wat is de rekenvaardigheid van die leerling in
het midden van het vierde leerjaar?’
Deze score wordt vergeleken met die van andere leerlingen via een
normeringsschaal.
Bij zwakkere resultaten denken we op een MDO (= overleg met
verschillende partijen) na over de oorzaak en zoeken we naar de juiste
aanpak om deze resultaten te verbeteren.
LVS-toetsen staan in functie van het analyseren en handelen, vandaar dat u er als ouders geen punten van
ziet. Het LVS is een onderdeel van het leerlingendossier.
Daar wordt alles bewaard wat met uw kind te maken heeft.

Familienieuws
Achter elke traan van verdriet
zit een glimlach van herinneringen
Nyah D’heedene, lieve kleuter uit K1A
Diana Vanhee, grootmoeder van Mats (L2A) en Thess (L4A) Vandycke

Wist je dat… ?


de individuele foto’s en bijbestellingen van Unitas foto’s 1.274,25 euro hebben opgebracht en onze
pannenkoekenslag 1.422,80 euro? Deze opbrengsten zullen gebruikt worden voor het pimpen van onze
speelplaats! Hartelijk dank voor jullie steun!!



vanaf maart de 2de graad elke donderdagmiddag, trefbal op de speelplaats zal spelen en dit ter
voorbereiding van hun tornooi op woensdag 28 maart?



er op maandag 5 maart opnieuw een speelmoment doorgaat voor nieuwe kleuters en peuters en dit van
15u tot 17u? De kinderen krijgen zo de kans om samen met hun ouders aan de nieuwe klas en

juf te wennen.


we op vrijdag 9 maart weer deelnemen aan pyjamadag van Bednet? Iedereen mag dan in pyjama naar
school komen!



er een wijziging is betreffende de sportklassen? De 2de graad gaat sporten van maandag 19 maart tem
vrijdag 23 maart en de 1ste graad van maandag 23 april tem vrijdag 27 april.
Dit staat verkeerd op de schoolkalender.



er nog altijd SVS-spaarzegels kunnen ingediend worden? Deze spaarzegels vind je wekelijks in de Krant
van West-Vlaanderen. Er zijn hele mooie prijzen te winnen voor onze school. Hoe meer spaarkaarten we
opsturen, hoe meer kans we maken op een prijs. Spaarkaarten zijn steeds te verkrijgen bij juf Ludwin.
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