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NIEUWSBRIEF

STEM activiteit:
LEGO-education
De Schakel wil bijdragen om leerlingen klaar te
stomen voor de toekomst met de juiste
vaardigheden en laat hen uitgroeien tot
zelfverzekerde individuen die blijven leren
dankzij speelse STEM-lessen in samenwerking
met DonBosco Helchteren.
De afkorting STEM staat internationaal voor
Science, Technology, Engineering en
Mathematics. Wetenschappen, technologie,
techniek en wiskunde dus.
Het 3°, 4°, 5° en 6° leerjaar hun passie voor
STEM werd geprikkeld aan de hand van speelse
leerervaringen, planmatig bouwen,
programmeren en het oplossen van problemen
om ze uit te laten groeien tot veerkrachtige
en onafhankelijke denkers.

Dankjewel
Dankjewel aan de vrijwilligers van het
oudercomité die steeds klaar staan voor
onze school! Op dikke truiendag zorgden ze
voor soep om iedereen te verwarmen! De
kinderen hebben gesmuld van de lekkere
soep! Dankjewel voor jullie inzet!

KALENDER
Paasvakantie 2 april - 18 april

Code geel in het onderwijs
Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand versoepeld
worden.
Wat betekent fase geel concreet op school?
Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?
•
•
•

•
•
•

Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen
mondmasker meer dragen.
Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden
... zijn toegelaten
Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad,
ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen moeten we niet langer
digitaal organiseren.
Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats
meer krijgen in het klaslokaal.
Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.
Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.

Wat blijft?
•

Wie ziek of besmet is, blijft thuis.

Jeugdboekenmaand
In maart 2022 is het thema voor Jeugdboekenmaand 'Helden en schurken'. We hebben
het over dappere helden en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden en
helden met woorden. Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. En wat is een
held zonder schurk? Zonder vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen
hebben hun helden en schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen nodig.
In de Schakel dagen we de kinderen uit om op een speciale, heldhaftige manier (voor) te
lezen en zo stap voor stap een echte leesheld te worden!

Wil je een
eigen masker?
Klik dan hier op
de link!

Zorg op maat
Elk kind is uniek en anders. Er zijn steeds verschillen in interesse, tempo, talenten,
karakter, …. Ze hebben allemaal andere vragen en hebben daarom ook recht op de nodige
aandacht.
De Schakel staat bekend om de goede zorg voor alle kinderen. We bieden sterk onderwijs
met aandacht voor elk kind. Ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben nood
aan werk op maat.
Om ons daar verder in te professionaliseren zijn we ingestapt in het project:
“Lerend netwerken cognitief begaafde kinderen”
De missie van dit traject is om beter inzicht te verwerven in de psychosociale,
motivationele en leerontwikkeling van cognitief sterke kinderen en in de wijze waarop de
onderwijsleer- en opvoedingsomgeving deze ontwikkeling kan bevorderen. Daarnaast is
het doel om deze inzichten te benutten om het onderwijs aan en de zorg voor cognitief
sterke leerlingen te versterken.
De zorgleerkrachten van onze school juf Tine Schouteden van de kleuterschool, juf Petra
Daniëls en juf Paulien Pergola van de lagere school volgen de sessies met veel passie en
leergierigheid en zetten de theorie om in de praktijk.

Broederlijk Delen
De vastenperiode is 2 maart gestart en als school willen wij onze
schouders zetten onder de vastenactie van Broederlijk Delen.
Hun leuze: “Delen doet goed!” willen wij concreet maken door opnieuw
een inzamelactie van niet bederfbare etenswaren en hygiënische
producten te houden voor de Sint-Vincentiusvereniging van HouthalenHelchteren.
Door de coronacrisis zijn er steeds meer mensen in onze eigen
omgeving, in onze eigen gemeente die het financieel moeilijk hebben.
Deze organisatie zet zich al jaren in voor de verdeling van
voedselpakketten en andere basisbenodigdheden aan hulpbehoevende
gezinnen in onze gemeente. Vrijwilligers staan er in voor het
samenstellen van voedselpakketten en de bedeling ervan.
Wat kan u doneren?
• Voeding die enige tijd bewaard kan worden:
• droge voeding als pasta, rijst, bloem, …
• voeding in blik, bokaal, bric
• dranken
• Geen voeding die bewaard moet worden in de koelkast of
diepvries!
• Verzorgingsproducten: zeep, shampoo, tandpasta, …

Voetgangersexamen
Het vierde leerjaar neemt deel aan het
voetgangersexamen.
Het Grote Voetgangersexamen vormt het sluitstuk
van de leerlijn stappen in het basisonderwijs.
Hiermee kan je testen of je vierdeklassers klaar zijn
om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen.
Veilig stappen en oversteken leer je niet in één dag,
het is een proces van veel trainen en de
moeilijkheidsgraad langzaam opbouwen. Het Grote
Voetgangersexamen vormt het sluitstuk van de
leerlijn stappen.
Volgende vaardigheden worden getraind en getest:
•
•
•
•
•

Rond een hindernis stappen die de stoep
helemaal verspert
Oversteken op een zebrapad
Oversteken op de veiligste plaats
Oversteken op een kruispunt zonder zebrapad
Oversteken tussen geparkeerde auto’s

Nog vragen, zorgen of problemen?
Als directie willen we dat elke leerling van onze school met de juiste zorg
omringd wordt. Al onze medewerkers doen wat ze kunnen, maar soms
kan er toch nog iets fout gaan.
Als je het gevoel hebt dat een situatie vastloopt, kan een gesprek,
telefoon of mailtje met de directie wellicht uitkomst bieden.
Steeds welkom, onze deur staat altijd open!

Neem ook zeker
een kijkje op
onze nieuwe
website!

Website:
schooldeschakel.be

Contact:

E-mailadres:

011/60.48.33

bs.deschakel@gmail.com

