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Corona
Onze school bleef voorlopig nog gespaard van “Corona”. Een dikke dank je wel aan jullie die de vooropgestelde
veiligheidsmaatregelen volgden, opgelegd door onze school. Mogen we vragen om tijdens de herfstvakantie nog
goed op te letten en indien nodig de maatregelen in acht te nemen? Gelieve ook steeds de school te verwittigen
indien je kind positief test : tijdens de schooluren : 052/ 30 31 07 of 0478/55 60 45 of via mail :
directie@minivirgo.be

Wat heb je gedaan vandaag? Gespeeld in de speeltuin 
Wat gebeurt er tijdens dat vrij spel?
Bij vrij spel kiezen kinderen zelf wat ze willen doen. Hoe ze dat willen doen en wanneer ze willen stoppen en iets
anders willen. Vrij spel heeft geen externe doelen of curriculum door volwassenen opgelegd. Bij het echt vrij spelen
– dus zonder tussenkomst van volwassenen – maken kinderen zelf afspraken, lossen ze onenigheden op, komen ze
tot compromis, passen ze zich aan aan situaties… Op die manier verwerven kinderen competenties voor het leven.
Ze verwerven eigenaarschap over hun ontwikkeling. Om bijvoorbeeld fantasiespel op gang te houden leren kinderen
communiceren over hun emoties en ideeën. Ze leren ook rekening te houden met de emoties en standpunten van
iemand anders.

Wat komt er in dat vrij spel aan bod? Bv. vrij spel in de speeltuin:
·
Interacties met zichzelf: vertellen, luidop denken of becommentariëren, geluiden maken, neuriën, rijmen,
zingen, imiteren, een deuntje of geluid associëren
·
Interacties met omgevingskenmerken die actiemogelijkheden bieden: klimmen, hangen, slaan, duwen,
stuiteren, tactiel ontdekken, op zoek gaan naar objecten die interessante actiemogelijkheden bieden (vb: een
bepaalde stok, een denappel, bladeren…).
·
Interacties met leeftijdsgenoten: beurten wisselen, samenwerken, aanmoedigen, empathie, inclusie en
exclusie van anderen, bewustzijn van sociale signalen, vertellen, onderhandelen, argumenteren, instructies geven,
vragen stellen, zichzelf nomineren (“Je moet het aan mij vragen, want ik ben de baas van de winkel?”).
·
Interacties met volwassenen (juf/ouders): praten, vragen stellen, faciliteren, fysieke afstand en
nabijheid. Daarnaast waren er toch ook enkele interacties die geïnitieerd werden door een volwassene zoals
instructie, troost, controleren en aansturen.
·
Interacties met de tijd: de mate waarin de vertrouwdheid met bepaalde acties/de omgeving groeit, de mate
waarin de verbondenheid met de omgeving groeit

Internationale dag van de kinderrechten: 20 november

SUPERKIND
Als ik een superheld was,
dan zou ik vliegen door de klas.
Voor niets of niemand ben ik bang.
Ik hou elk monster in bedwang.
Ja, elke boef kan ik verslaan!
En als ze mij dan vragen:
waar kom jij vandaan?
Dan zou ik zeggen
met mijn mantel in de wind:
ik ben gewoon een SUPERkind!
(Ine De Volder)

Lichtjeswandeling
Op vrijdag 26 november organiseert de ouderraad een lichtjeswandeling, briefje volgt.
Start 16u30 in de lagere school.

Saved by the bell

GOED ONDERWIJS VOOR IEDEREEN!
Op dinsdag 5 oktober, hebben we met heel de school gerinkeld!

Allerheiligen - Allerzielen
We denken aan diegenen die we missen en er niet meer zijn.

Oprechte deelneming aan de familie!
03/10/2021: Opa en de plus-opa van Jade De Poorter (juf Griet – blokklas)

Infoavond rond zindelijkheid & schoolrijpheid
Bedankt voor jullie betrokkenheid! De zindelijkheidsavond en schoolrijpheid waren weer een succes!
De zindelijkheidskoffers zijn aanwezig op school en kunnen gebruikt worden vlak voor of tijdens de training.
Bedankt voor jullie talrijke opkomst!
Kon je niet aanwezig zijn? Dan heb je nog de mogelijkheid om het boekje rond schoolrijpheid (beknopte uitleg en
praktische tips voor thuis) aan te kopen voor €2. Laat iets weten aan de juf.

Welkom Mila!
Juf Bie van het middagtoezicht is oma geworden! Proficiat oma!

4 oktober 2021: Mila Reyniers, dochtertje van Evi De Keukelaere & Wim Reyniers
D

Belangrijke data in november. Noteer ze alvast in je agenda!
Herfstvakantie: maandag 1 november tot en met zondag 7 november!
















Allerheiligen: maandag 1 november
Allerzielen: dinsdag 2 november
Ouderraad: dinsdag 9 november om 20u
Wapenstilstand = VRIJAF: donderdag 11 november
Facultatieve verlofdag = VRIJAF: vrijdag 12 november
(opvang mogelijk bij INFANO (5 dagen vooraf inschrijven via www.infano.be))
Bibbezoek voor de 2de kleuterklas – sprookjeswandeling- (blokklas): dinsdag 16 november om 9u
Oudercontact (deel 1): donderdag 18 november
Bibbezoek voor de 2de kleuterklas – sprookjeswandeling - (slakklas): vrijdag 19 november om 10u30
Internationale dag van de rechten van het kind: zaterdag 20 november
Oudercontact (deel 2): maandag 22 november
Bibezoek voor de 2de kleuterklas – sprookjeswandeling - (bijklas): dinsdag 23 november om 9u
Afhalen kerstrozen: woensdag 24 november en donderdag 25 november (verdere info volgt nog)
Lichtjeswandeling: vrijdag 26 november vanaf 16u30
1ste kaars advent: zondag 28 november
Bibbezoek – 3de kleuterklas: vlinder/vliegtuig/dolfijn: maandag 29 november

