Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouders,
Elke school werkt samen met een CLB. Het CLB is een
gratis dienst. In onze school kan u contact opnemen
met Ann Creemers om uw vragen te bespreken. Als CLB
werken zij steeds in een team. Indien nodig wordt u
door andere collega’s verder geholpen.
U kunt met hen contact opnemen voor vragen zoals
bijvoorbeeld:
1. Leren en studeren
• Wat kan ik doen als mijn kleuter niet goed
praat?
• Wat kan ik doen als mijn kind problemen
heeft met lezen en spelling?
• Wat doe ik best als mijn kind zich moeilijk
kan concentreren?
2. Studiekeuze
• Kan mijn kind naar het eerste leerjaar?
• Wat kan mijn kind studeren in het secundair
onderwijs?
3. Sociale en emotionele problemen
• Mijn kind wordt gepest. Wat kunnen we
doen?
• Mijn kind heeft faalangst. Wat kunnen we
doen?
4. Gezondheid

• Kan het zijn dat mijn kind niet goed hoort?
• Kan iemand mij helpen om mijn kind gezond
te laten eten?
• Hoe krijg ik luizen weg?
Verder zijn er de verplichte medische onderzoeken,
opvolging bij besmettelijke ziekten en spijbelen. In het
kader van corona-contacttracing kan het zijn dat het
CLB met u contact opneemt.
Waar vindt u het CLB?
Vrij CLB Limburg – afdeling Houthalen, Saviostraat 39,
3530 Houthalen - Tel. 011/52 52 05
Openingsuren:
Maandag: 8.30 u tot 12.30 u en 17.00 tot 19.00
Dinsdag en donderdag: 8.30 u tot 12.30 u en 13.00 u tot
17.00 u
Woensdag en vrijdag: 8.30 u tot 12.30 u en 13.00 u tot
16.00 u of
via de school
Omwille van Corona kan het zijn dat bepaalde CLBactiviteiten niet kunnen plaatsvinden dit schooljaar.
Met vriendelijke groeten.
Ann Creemers, ann.creemers@vrijclblimburg.be
Vrij CLB Limburg, afdeling Houthalen

Vredesbank!
Het 4de leerjaar werkte samen met alle juffen van de
verschillende levensbeschouwingen aan het hernieuwen
van ons ‘vredesbankje’.
Eerst kregen ze les over ruzie maken en vrede sluiten.
Samen maakten ze een stappenplan om een ruzie
vreedzaam op te lossen.
Stap 1:
Ga rustig zitten en zwijg
even, probeer kalm te
worden.
!Denk na over wat je zal
zeggen!
Stap 2 :
Vertel elk om beurten wat er
volgens jou gebeurde.
!De ander niet onderbreken!
Stap 3 :
Vertel hoe je je voelt.
!Luister naar elkaar!
Stap 4 :
Bespreek hoe je deze ruzie kan oplossen.
!Laat geen bemoeiallen toe!
Stap 5 :
Geef elkaar een hand.
!Oef, je weet nu hoe je een ruzie
oplost!

Ben je weer beste vrienden?
Misschien wel of misschien niet,
maar deze ruzie is opgelost en dat is goed !

Zwemmen met kleren aan 6de leerjaar
Amai, het is toch wat, hoor. Op het moment dat je in
het water springt, geeft dat een heel raar gevoel, want
al die kleren plakken aan jou. Als je niet zwemt en als
je je armen en benen niet beweegt dan ga je gewoon
onder tot op de bodem. Maar ook wanneer je er uit
komt dan was dat geen leuk gevoel, want dan plakt alles
aan jou. Als je er dan terug in springt, zakt je broek af.
Maar het was wel leuk om te doen, hoor.

Nieuwe vogeltjes
In K5 bij juffrouw Karen hebben ze nieuwe vriendjes.
Het zijn 2 nieuwe vogels: een blauw en een groen
vogeltje. De blauwe heet
Sky; voor de groene hebben
ze nog geen naam. Trouwens
als jij thuis nog een grote
vogelkooi hebt en je
gebruikt hem niet, is die
altijd welkom.
Boswandeling
De kleuters hebben een boswandelling in Kelchterhoef
gemaakt. Ze zijn daar ook naar de nieuwe speeltuin
geweest. In het bos hebben ze heel veel kastanjes

geraapt: dat was heel leuk.
Ook hebben ze een heel leuk klankspel gespeeld.
Wist je?
- Dat indien je huiswerkbegeleiding wil voor je kind, je
zelf als ouder een afspraak kan maken met Warm Hart.
Dit kan telefonisch op het nummer 011/57 23 88
- Dat in 3b er een nieuwe meester stage loopt. De
kinderen van 3b vinden meester Berkan heel lief en
leuk!
- Dat op de dagen dat jullie dochter turnen heeft, het
handig is dat zij een vlecht of een staart heeft met
een elastiek.
- Dat in het eerste leerjaar B juf Lien nieuw is. Het
grappige is dat ze vroeger ook in 1B zat. Nu geeft ze er
zelf les.
- Dat in 1a juf Lonneke meester Jens vervangt.
Nieuws over de kinderraad
Dit jaar in de kinderraad hebben we weer voor de
eerste keer dingen besproken.
- Punt 1: We gaan we de slogans afwerken om rond de
school alles proper te houden.
- Punt 2: Punt 2 is een voorstel: Mogen we vanaf
november elke laatste vrijdag van de maand een

wieljtjesdag houden?
Iedereen die wil mag de laatste vrijdag voor de
herfstvakantie verkleed naar school komen. Het is
natuurlijk niet verplicht!
Info
Kleuter
Maandag 26 oktober 2020
- Herfstwandeling in Kelchterhoef: k4/5 en k5
- Herfstwandeling in Kiewit: k4
- Toneel: k2/3a + k2/3b
Donderdag 29 oktober 2020
- Kijkdag nieuwe instappers
Maandag 9 november 2020
- Instapdag nieuw instappers
Lager
Maandag 19 oktober 2020
- Zwemmen: 4a, 5/6 en 6a
Maandag 26 oktober 2020
- Zwemmen: 3a, 3b en 5a
Kleuter en lager
Herfstvakantie van 2 tot 7 november 2020
- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien.
Indien je kind op een van deze dagen naar de
opvang komt, moet je je kind ten laatste maandag
26 oktober inschrijven bij de opvangjuffen.

