Ouderinfo
Maandpuntjes axenroos:
- Ssst. Ik ken een geheim!
- Ik wil even alleen zijn!
april 2022

vr 01

Activiteit
Zwemmen
De leerlingen van klas 5 en 6 gaan deze namiddag zwemmen.
Ouderraad: chocoladeverkoop
PAASVAKANTIE

Van maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april 2022

di 19
wo 20

do 21

vr 22

Zondag 17 april: Pasen
Maandag 18 april: Paasmaandag
Welkom nieuwe kleuters
We verwelkomen vandaag onze nieuwe peuters bij juf Els en juf Ilse en hopen
dat ze zich snel thuis voelen in onze school.
Ouderraad
De leden van de ouderraad vergaderen vanavond vanaf 20.00u.
MOEV: Megaspelenpaleis LO 1-2
De leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar nemen deze namiddag deel aan de
MOEV-activiteit Megaspelenpaleis.
Robots LO 5-6
De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar brengen deze namiddag een bezoek aan
de demodag ‘Robots’.
Kledinginzamelingsactie
Zwemmen
De leerlingen van klas 5 en 6 gaan deze namiddag zwemmen.
Kledinginzamelingsactie

za 23
ma 25

Bosklassen LO 5-6
De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar gaan deze week op bosklassen naar
Durbuy.

di 26
wo 27
do 28

vr 29

Zwemmen
De leerlingen van klas 1 en 2 gaan deze namiddag zwemmen.
Rapport
De leerlingen van de lagere school krijgen vandaag hun derde rapport.

Denk alvast aan:
maandag 2 mei: facultatieve verlofdag
zondag 15 mei: schoolfeest
Inzameling lege drankblikjes en kroonkurken
Onze school zamelt voor Thijs Brosens lege drankblikjes en kroonkurken in. Thijs doet dit voor 2 goede doelen: de
opleiding voor blindgeleide honden en voor De Slinger (opvang voor mensen met een beperking). Lege blikjes en
kroonkurken kunnen in de kleuterschool binnengebracht worden.
Inzamelen batterijen en kiwistickers
Onze school zamelt nog steeds lege batterijen en kiwistickers in.
De lege batterijen kunnen in de Bebat-tonnen op de speelplaats gedaan worden, de kiwistickers kunnen aan de
klasleerkrachten bezorgd worden.
De Bebatpunten worden ook gebruikt om speelplaatskoffers verder aan te vullen en samen te stellen.
Met de kiwistickers kunnen we ballen aankopen.
Inktpatronen worden niet meer verzameld op school.

Sociale media

Volgt u onze school al op onze nieuwe Facebookpagina
(https://www.facebook.com/dehorizonzondereigen) en op onze nieuwe Instagrampagina
(https://www.instagram.com/basisschooldehorizon/)?

Maandpuntjes Axenroos

Ssst! Ik ken een geheim!
Deze periode staat Itsj de uil centraal.
Een goedgemutste uil wil soms alleen zijn. Hij/zij kan informatie voor zich houden.
Hij/zij wil niet altijd hulp bieden en wil niet overal aanwezig zijn. Hij/zij ziet wat er
rond hem/haar gebeurt, maar laat het gebeuren en grijpt niet in. Een geheim is veilig bij hem/haar.
Een slechtgemutste uil wil alles weten en horen. Hij/zij wil alles voor zichzelf houden. Hij/zij kan geen
geheimen bewaren.

Ik wil even alleen zijn!
Ook Slosse de schildpad staat centraal.
Een kind dat zich gedraagt als een goedgemutste schildpad, is onzeker, twijfelt, weet niet wat te doen.
Hij/zij durft hier ook voor uitkomen. Hij/zij durft toe te geven dat het bang en moe is en dat het iets niet
kan of iets fout gedaan heeft
Een kind dat zich gedraagt als een slechtgemutste schildpad zal zich laten opzadelen met ongewenste hulp,
zal zich laten schoppen, zich laten duwen, … Hij/zij zal zich altijd de mindere voelen en denken dat er
geen oplossing mogelijk is.

Werkgroep verkeer
10 op 10
Stappen met je kleuter in het echte verkeer vraagt veel aandacht en geduld.
Een kleuter heeft een beperkte waarneming en voert alle handelingen trager
uit. Daardoor is de stoep nooit voor 100% veilig. Neem je kleuter altijd bij de
hand en laat hem aan de kant van de huizen stappen. Ook bij het omkeren blijft
de kleuter aan de huizenkant. Heb je een kleuter die graag een eindje voorop
loopt? Dit kan in een rustige omgeving waarbij je duidelijke afspraken maakt
over wanneer, waar... te stoppen en te wachten
Lagere school kinderen kennen inmiddels in de ruimere schoolomgeving de
gevaarlijke punten voor voetgangers. Bekijk thuis de route van verplaatsingen die je kind zelfstandig
aflegt en overloop samen de moeilijke punten.
Werkgroep verkeer

Online shoppen en de Ouderraad steunen? Dat kan!
Wil je onze ouderraad ook steunen? Hoe? Door gewoon via de Trooper website
te passeren voor je iets online bestelt. En wat nog leuker is... je betaalt er zelf
geen cent extra voor. Heel gemakkelijk dus!

Hoe werkt Trooper?
1. Je surft naar onze Trooperpagina:
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraadzondereigen
2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die klik weet de webshop dat jij ons wil
steunen.
3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen eurocent extra.
4. De webshop schenkt gemiddeld 5 procent van jouw aankoopbedrag aan onze vereniging.
Shop bij meer dan 600 webshops:
Massa’s elektronica, multimedia, speelgoed, een weekendje weg, kledij, cadeaus, eten en drinken.
BELANGRIJK: Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als leden echt achter smijten en de nodige mondaan-mondreclame voeren bij onze familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, e-mail … inschakelen.

