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Infokrant
BS HET BOLLEBOS
Beste ouders en grootouders,

Mogen wij u massaal uitnodigen tot deelname aan het loop– en wandelevenement dat zal plaatsvinden op zaterdag 30/11 en zondag 1/12 in de
Ghellinck te Wortegem-Petegem (Elsegem).
Via dit event wensen wij juf Ilse te herinneren en vele centen in te
zamelen ten voordele van het Kinderkankerfonds. Dit goede doel werd
door haar naar voor geschoven en dit willen we dan ook blijven onder de
aandacht brengen.
Er zal voor elk wat wils zijn.
Jong en minder jong, mobiel
en minder mobiel zijn van
harte welkom. De lopers
waaronder haar partner Wesley en zoon Artuur zullen
24u lang lopen, samen met
haar 2 buddy’s Davy en
Django. Zij kunnen jullie
aanmoediging goed gebruiken door mee te wandelen of
te lopen. In de bar zal u een
hapje kunnen eten of gezellig een glas drinken. Wij
stonden niet stil en voorzien
heel wat gadgets met haar
quote LACH. erop. Een leuk
kerstcadeau ? Haar dochter
Emma organiseert de kinderanimatie met een leuke
touch.
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afscheid van Mevr. Odette
Dhondt; groottante van Milan
Dhont uit het 4de lj.

Nieuws uit de ouderraad
Er werd terug een papiercontainer geplaatst ter hoogte van de kiss
& ridezone. De opbrengst gaat integraal naar de schoolwerking
waar uiteindelijk alle kinderen baat bij hebben.
Er werd een bedrag van € 1000 uitgetrokken ter aanvulling van de
schoolbib. Boeiende en aantrekkelijke boeken spreken meer tot de
verbeelding van de kinderen en zetten hen dan ook aan meer tot
meer lezen.

LIST
Begin oktober werd LIST opgestart voor het 2de tem het 6de lj. LIST
staat voor een leesinterventietraject.
Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode waar heel wat jaren
van studie is voorafgegaan. Onderzoek in Vlaanderen wijst uit dat het
leesniveau algemeen achteruitgaat.
De Vlaamse overheid verwacht dan ook
dat alle scholen maatregelen treffen
om het leesonderwijs doelgericht aan
te pakken.
Concreet betekent dit dat elke klas
‘s morgens 35 minuten intens met
lezen bezig is. De juf geeft het
voorbeeld door gericht aan
boekpromotie te doen, stelselmatig
voor te lezen en de kinderen 2x per
week een vraag voor te leggen waarbij
ze het antwoord uit hun boek dienen te
halen. Zo worden leesstrategieën gericht aangepakt.
Het 1ste lj stapt in tijdens het 3de
trimester en de kleuterafdeling
volgend schooljaar.

Eetfestijn
Dank aan alle aanwezigen tijdens het
eetfestijn. We kijken
terug op een geslaagde
editie !

Wij stellen onze nieuwe collega’s voor en heten hen
welkom op onze school
Ik ben Oona Verspeelt, 22 jaar en ik woon in
Anzegem.
Ik had al snel door dat ik graag met kinderen
wou werken. Daarom koos ik voor de opleiding toegepaste psychologie, met als afstudeerrichting school- en pedagogische psychologie. Ik volgde hierna ook nog een specifieke
opleiding om op een school aan de slag te
kunnen gaan. Hier op school kan je er dus op
rekenen wanneer u vragen heeft rond het
welbevinden of gedrag van uw kind. Ik kijk er
dan ook naar uit om jullie allemaal te leren
kennen.

Hallo iedereen!
Beweging en sport! Daar sta en ga ik voor. Ik ben Kim De Groote, de
nieuwe en enthousiaste sportleerkracht van het Bollebos. In het
dagelijkse leven ben ik heel actief. Ik dans, loop en turn als het ware
door het leven. Ik ben een echte Anzegemnaar die houdt van avontuur
en natuur. Ik ben ervan overtuigd dat beweging in de opvoeding van
kinderen een must is want deze heeft
een enorme invloed op de
algemene -en motorische ontwikkeling
van het kind. En net daarom ben ik hier,
om via de lessen bewegingsopvoeding
zowel kleuters als kinderen van het
lager te stimuleren en vooral zin te doen
krijgen in sport en beweging!
Sportieve en enthousiaste groeten
Kim De Groote

Nieuws uit de klas van juf Sofie
Jules is jarig
Hiep hiep hoera, Jules was vorige
maand jarig! We werkten twee
weken rond het thema “jarig
zijn”. We maakten onze kroon,
we
zongen en we dansten, we maakten lekkere pudding, kortom het
was iedere dag een beetje feest!

Lees meer op:
Hetbollebos-1ka.blogspot.be

Nieuws uit de klas van juf Sharon
‘Lekker en gezond’ in de eerste kleuterklas!

We werkten onlangs het thema ‘lekker en gezond’ uit. Tof zeg, we
leerden zelfs al een beetje koken! Eerst brachten we een bezoekje
aan de supermarkt, want we hadden gezonde ingrediënten nodig.
In de klas maakten we op voorhand al een boodschappenlijstje
a.d.h.v. tekeningen. Het werd de kinderen snel duidelijk dat we
niet zomaar alles kunnen meenemen uit de winkel maar eerst moeten betalen. Daarna maakten we met de ingrediënten in ons klasje
een gezonde smoothie en soep klaar. Dit zet aan om samen met de
vriendjes en de juf te proeven en nieuwe smaken te proberen.
Mmm…dat was heerlijk! Nu kunnen de
mama’s en de papa’s ook eens met hun kapoen aan de slag om
lekker en gezond te koken. De kinderen zullen jullie het wel leren!
Om veel leuke
sfeerfoto’s te zien,
kan je gerust eens
een kijkje nemen
op onze klasblog!

http://sharonvancoppernolle.blogspot.com/

Nieuws uit de klas van juf Veerle
“Ritseldans en notentaart!!!
Naar aanleiding van ons thema “Ritseldans en notentaart” trokken wij
geregeld op verkenning in ons schoolbos.
We leerden en ontdekten heel wat mooie dingen in ons schoolbos en

konden ook ravotten in het speelbosje.

Lees meer op:
HetBollebosJufVeerle.blogspot.be

Nieuws uit de klas van juf Tania
Gezonde voeding.
We maakten lekkere wortelsoep en ter afsluiting van ons thema vertrokken we in
een wortelstoet. We trakteerden met een heerlijk worteltje met dipsausje.

Naar de boomgaard.

Lees meer over de derde kleuterklas op:
http://bollebosjuftania.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Aagje
September / oktober in beeld
Een groepsfoto van onze sprookjes
-start in het eerste leerjaar! Wij
werken dit jaar rond het verhaal
van ‘De kikkerprins’.

We kennen ondertussen al heel wat lettertjes en rekenen tot 5. In de lesjes WO
bouwden we de maquette van onze klas. We knutselen er ook af en toe lekker op los!

Lees meer over het eerste leerjaar op:
www.http://bollebosjufsonia.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Joke
Atelier sprookjes - muzische vorming - Roodkapje

Er was eens een ziek oud omaatje, een grote boze wolf en een lief klein meisje dat
Roodkapje heette… In die huid kropen de leerlingen van het tweede leerjaar tijdens
ons atelier muzische vorming drama en bewegingsexpressie.
Voor één dagje ontdekten we de kunst van het tableau vivant. We leerden met onze
houding, mimiek en enkele attributen een scène neer te zetten, zodanig dat het
verhaal voor de kijker tot leven komt. We maakten met zijn allen een beeldverhaal
van het gekende sprookje.
Dat de leerlingen van het tweede leerjaar zich goed kunnen inleven staat als een
paal boven water. Dat ze enthousiast waren en genoten is zeker. We geven u alvast
een voorproefje van ons beeldverhaal.
Het hele verhaal kunt u later bewonderen tijdens onze opendeur.

Juf Kathalyn

Nieuws uit de klas van juf Nancy en juf Charlotte
Schimmenspel ‘De gelaarsde kat’
In het derde leerjaar maakten we kennis
met het sprookje ‘De gelaarsde kat’. Na het
beluisteren van het verhaal, leerden we
wat een schimmenspel was. We
kregen van de juf per groepje een deel van
het sprookje dat we moesten
naspelen. Vol enthousiasme tekenden we
onze figuurtjes en bereidden we ons
rollenspel voor.

Lees meer over het derde leerjaar op:
hetbolleboslj3.blogspot.com

Nieuws uit de klas van juf Sylvie
Het tinnen soldaatje
Na de kennismaking met het sprookje ‘Het tinnen soldaatje’ gingen we
tijdens de muzische lessen aan de slag om ons eigen soldaatje te
maken. We maakten een vorm uit ijzerdraad , zorgden voor een beetje
volume met aluminiumfolie en pakten dit geheel in met gips. Een
bijzonder leuk werkje ! Het eindresultaat is
nog niet in zicht, want de schilderwerken
moeten nog volgen.
Om de klasdeur op te smukken maakten we
van onszelf een tinnen
soldaatje of een danseresje uit een muziekdoosje . Vanaf nu houden er dus heel veel
soldaatjes de wacht geflankeerd door mooie
danseresjes !

Lees meer over het vierde leerjaar op:
http://www.bollebosl4jufsylvie.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Leentje
Champignons kweken in de klas
Op een morgen kwam onze juf op school aan
met zakken aarde en
champignonscompost. Handen uit de mouwen!
De compost zat al in een plastiekzak en daarop
moesten we goede dekaarde verbrokkelen.
Natuurlijk krijg je daar vuile handen van... :)
Daarna moest de plastiekzak dichtgemaakt
worden zodat er een ‘microklimaatje’ kon ontstaan. Op dag 5 en 7 kreeg alles wat water en
dan terug wachten tot de schimmel te voorschijn komt. Dan pas mag de plastiekzak open.
Hopelijk krijgen we
binnenkort
champignons te
zien…
Hier zie je ons in actie:

Lezen is TOP!
Voortaan starten we
de dag met een half
uurtje lezen. Juf leest
eerst een stukje voor
uit een boek. Wist je
dat er boeken van
‘fortnite’ bestaan? En
dat die superspannend
zijn! Boeken kiezen we
uit onze schoolbib,
binnenkort gaan we
ook terug naar de
gewone bib.

Lees meer over het vijfde lj op
http://bollebosjufleentje.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Rebecca en juf Charlotte
L6 schrijft en maakt een kamishibai-verhaal over ‘Rapunzel’
De Kamishibai is een verteltheaterkastje waarin grote prenten (A3) kunnen
worden geschoven. Op de achterzijde van die prenten staat een verhaal dat de
verteller voorleest of vertelt. Bij elke nieuwe gebeurtenis verschuift m’n een
prent uit het kastje, en vertelt hij/zij verder: beeld en taal gaan perfect
samen. Een kamishibai-vertelling heeft iets weg van
een vertraagde animatiefilm. Het is een Japanse
traditie (kami = papier, shibai = drama, papieren
drama dus).

Lees meer over het zesde leerjaar op:
http://hetbollebosl6jufrebecca.blogspot.be

