Beste,
Nog enkele uurtjes en de herfstvakantie is een feit! Weeral vakantie zal er misschien wat lachend en plagend gezegd worden…
Inderdaad, en dit na 8 weken van intensief werken. Heel wat is er gebeurd de voorbije dagen en weken op onze school. Wat? Neem vlug een kijkje op
www.gvbboezinge.be .

Directie

Verkeersveilige school:
*) Op maandag 5/11/18 in de namiddag komt de lokale politie
langs voor een fietscontrole.
Wil even de tijd nemen om de fiets van zoon, dochter
na te kijken aub?
Werken de remmen goed?
Is er goed werkende fietsbel?
Zijn er wielreflectoren?
Is er een witte reflector vooraan en een rode achteraan?
Werken de lichten?
…..????
Voor meer tips en info surf naar;
http://webshop.bivv.be/frontend/files/products/pdf/
f3be7221ca57c68b1a87802245806e37/965_fietscontrole_nl_20
13.pdf

*) Ook starten wij na het herfstverlof de fluo-actie op onze
school.
Wekelijks zal de MOS-groep controle houden.
De kinderen die een volle spaarkaart verzamelen, ontvangen
een leuke verrassing. Daarnaast zal ook de klas
met de hoogste score beloond worden. De fluo
- actie loopt tot aan
de krokusvakantie.

Personeelsnieuws:

De voorbije weken werd juf Katrien, uit leerjaar 1,
vervangen door meester Tim. Ondanks het vlotte
verloop van de revalidatie zal juf Katrien nog verder afwezig zijn tot en met einde eerste trimester.
Meester Tim zal tot zolang juf Katrien vervangen
in het eerste leerjaar.

Kalender:
4 nov.: Sint-Maartensfeest Boezinge
9 nov.: Sint-Maartensfeest Zuidschote
6 dec.: Grootouderfeest
20 dec.: Rapporten
22/12/18 tem 06/01/19
Kerstvakantie

Sint-Maartensfeest BOEZINGE:
Zondag 4 november.

11 november - Wapenstilstand:
Op zaterdag 11 november om 10.45 uur nemen de leerlingen van het zesde leerjaar deel
aan de herdenkingsplechtigheid
voor de gesneuvelden uit de
oorlog.
Deze herdenking vindt plaats aan
de gedenkzuil voor militaire en
burgerlijke slachtoffers.

Sint-Maartensfeest Zuidschote:
Vrijdag 9 november.
18.30 uur:
19.00 uur:
19.30 uur:
20.00 uur:

De deuren gaan open.
We onthalen Sint & Piet.
Optreden van de kleuters van Zuidschote
Woordje van Sint & Piet ….

GROOTOUDERFEEST
Zwemmen:
Leerjaar 5 & 6 gaan nog
zwemmen tot en met dinsdag 20 november.
Vanaf dinsdag 27 november tot en met 12
februari is het de beurt aan leerjaar 3 & 4.

Spaar jij mee?
Volgende spaaracties blijven lopen:
•
SVS-stickers uit de KW-krant
•
Kiwi-stickers
•
Inzamelen van batterijen
•
Inzamelen van kleine elektrische
toestellen

Traditiegetrouw organiseren de kleuters van Boezinge een heus
optreden voor de oma’s en opa’s. Dit jaar gaat het grootouderfeest door op donderdagnamiddag
6 december in de zaal van onze school.
We verwennen de grootouders met een top optreden, geurige
koffie en lekkere taarten. Voor dit laatste doen wij (ook traditiegetrouw) een beroep op de mama’s en papa’s voor het bakken
van lekkere taarten.
Meer info volgt na het herfstverlof!

Project PRAATPAAL:
Waar mensen, kinderen samen zijn, ontstaan er relaties. Met z’n allen dromen we
ervan dat deze relaties vlot en vlekkeloos verlopen … ruzies, spanningen en conflicten zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Dit is menselijk! Een ruzie, spanning, conflict ontstaat door het onjuist interpreteren van verbale en non-verbale
communicatie. Om kinderen te helpen, te begeleiden in het juist leren interpreteren van wat de ander zegt of bedoelt en om hen wegwijs te maken in het zelf klaar
en duidelijk zeggen wat ze bedoelen, hebben wij op onze school “ de praatpaal”
ontworpen.
Er zijn heel veel goede strategieën uitgedacht om kinderen te leren om te gaan met
conflicten. En toch werkten wij iets ‘nieuws’ uit, “de praatpaal”. Een middel , een
tool dat kinderen moet helpen om bewust te worden van hun gevoelens en hen deze bewust te leren verwoorden. We willen de kinderen via afbeeldingen van
“gevoelsmonsters” leren hun gevoel aan te duiden, te verwoorden EN leren te luisteren naar de ander.
Werkwijze:
•
In iedere klas is er een praatpaal aanwezig.
•
Deze paal staat op de praat driehoek: IK– JIJ– WIJ
•
Bovenaan de praatpaal staat een STOP-bordje. Dit kan losgemaakt worden
wanneer iemand (leerkracht of leerling) een ruzie of conflict ziet.
Bij een conflict is STOP = de eerste stap.
•
Aan de ommezijde van STOP staat er PAUZE . We nemen even de tijd om de
situatie te bekijken om tot rust te komen, om kalm te worden.
•
We spreken af wie eerst praat en wie luistert.
•
Met hulp van de gevoelsmonsters vertel ik hoe ik me voel. De ander luistert,
zegt niks.
•
Nu is het de beurt aan de andere partij om te vertellen hoe hij/zij zich voelt.
Weer luistert de andere partij.
•
Volgende fase is: “Hoe zou ik me willen voelen?” Beide partijen krijgen om
beurt de kans om te vertellen hoe ze zich willen voelen. Dit doen we opnieuw
met behulp van de gevoelsmonsters.
•
Daarna kijken we wat wij kunnen doen om tot een oplossing te komen. Hier
stappen we van de IK-plaats in onze praat driehoek naar de WIJ-plaats
•
Tot slot wordt nagegaan of iedereen zich hierin kan vinden.

Zoals jullie allen wel weten, is er op onze school een ouderraad. Een groep enthousiaste ouders die zich met
heel veel vuur en passie inzetten voor onze kinderen. Er werd al een eerste maal samengekomen dit schooljaar op 18 september . Uit deze bijeenkomst kwamen volgende knallers van ideeën en activiteiten naar
voor….

Wijn –en koekjesverkoop:

Ook dit jaar organiseert de ouderraad een fijne en lekkere
wijn – en koekjesverkoop.
Traditiegetrouw loopt deze actie na het herfstverlof. Zodat u
een lekker wijntje en knapperige koekjes hebt bij uw kerstmaal en/ of oudejaarsdiner.
Binnenkort ontvangt u hierover meer info!

Kerstmarkt te Ieper:
Voor het eerst dit jaar zal de ouderraad deelnemen aan de kerstmarkt te
Ieper. De ouderraad zal hun kraampje installeren op het binnenplein van de
Lakenhallen op 21,22 en 23 december.
Men voorziet lekkere dranken en hapjes voor de mama’s en papa’s. Ook
voor de kinderen voorziet men lekkers om te smullen maar ook een heus
prijzenrad.

De bedenkers van dit alles…..
Marieke, mama van Louis en Elise
Cindy, mama van Tibo
Lore, mama van Jitse , Renske en Senne
Delphine, mama van Cyril
Griet, mama van Marthe en Febe
Lien, mama van Fran en Mats
Bert, papa van Esmée
Annelies, mama van Nicolas en Paulien
Nele, mama van Emiel en Marie
Annelies, mama Noor en Jenthe
An, mama Andreas en Willem
Katrien, mama Niels en Elise
Liesbeth, mama van Romanie

29 maart
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