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Eén- of meerdaagse schooluitstappen….
mogelijk heeft u recht op tussenkomst via
het ziekenfonds
Graag brengen we even onder de aandacht dat heel wat kinderen recht
hebben op terugbetaling bij één of meerdaagse uitstappen via het ziekenfonds. Informeer even bij je eigen ziekenfonds want de regels verschillende
nogal afhankelijk van waar je bent aangesloten.

Werkwijze
- je brengt je papieren binnen op het secretariaat
- NA de activiteit en NA betaling van de (school)factuur krijg je het attest
ingevuld terug en kan je het binnen brengen bij je ziekenfonds

Restaurantdag zondag 21 oktober
De inschrijvingen zijn afgerond. We herinneren er graag nog even aan dat
we jullie verwachten op zondag 21 oktober in de Parochiezaal van Ten Aard
(over de brug aan de lichten naar links).
De bonnetjes liggen klaar aan de kassa, de ouderraad zorgt voor overheerlijke bereidingen en de leerkrachten verzorgen de bediening.
Graag wijzen we erop dat er geen bestellingen mogelijk zijn op de
restaurantdag zelf. Om overschotten te voorkomen werd er geen reserve
besteld. Wij rekenen op uw begrip .

Helpende handen gevraagd...
Om tijdens de restaurantdag alles in goede banen te leiden heeft de ouderraad nood aan extra helpers. Mocht je zin en tijd hebben om te helpen, geef
dan even een seintje
 een mailtje naar ouderraadkatersberg@gmail.com
 bellen naar de voorzitter, Kristof Haesen , 0479 43 35 84
De ouderraad zoekt helpers voor het uitscheppen van gerechten, afwerken
van de borden, afwas,... zowel voor de middag- als avondbeurt.

1

Grootouderfeest in de kleuterschool
(10 oktober)
Op woensdag 10 oktober hebben we grootouderfeest bij de kleuters.
Dit jaar reizen we samen de wereld rond. Hopelijk voorzien de grootouders en
de kinderen voldoende aangepaste kledij om zich, ongeacht het weer, aan te
passen aan onze bestemmingen.
Alle oma’s en opa’s kregen intussen hun uitnodiging en de ouders zorgen,
samen met de kinderen en de ouderraad, voor wat lekkers die dag.

Het Katersbergteam,
een sterk team,
de kracht van ons succes!
Kledinginzameling na herfstvakantie
(november)
We doen alvast een warme oproep om kledij in te zamelen voor onze
kledinginzameling die start meteen na de herfstvakantie, maar daarover
meer in de volgende nieuwsbrief.

Co-teaching … ook in onze school
Dit schooljaar zijn we van start gegaan met co-teaching in onze school.

Wat is co-teaching?
“CO “staat voor 2
en die 2 staat voor 2 leerkrachten
Dus, 2 leerkrachten die SAMEN voor de klas staan.

Vormen van co-teaching die we hanteren op onze school
1. Observerende co-teaching
Wat? 1 leerkracht geeft les, de andere observeert. Daarna bespreken ze
samen de les.
Doel?
 leerkrachten leren elkaars onderwijsstijl kennen en werken zich op
deze manier geleidelijk in bij co-teaching.
 zowel nieuwe als ervaren leerkrachten worden sterker in hun beroep
door de feedback van hun collega. De observerende leerkracht kiest een
specifieke focus. Zo kan hij meer inzicht krijgen in het leergedrag, de
denkprocessen of de leervooruitgang van de leerlingen.
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Assisterende co-teaching
Wat?
1 leerkracht geeft les, de andere beweegt in de ruimte en helpt leerlingen bij
opdrachten.
Doel?
 ook bij deze vorm kunnen leerkrachten zich goed inwerken in co-teaching.
 de assisterende leerkracht geeft ondersteuning bij de opdrachten. De lessen kunnen inhoudelijk verdeeld worden naargelang de specifieke expertises
van de beide leerkrachten.

Parallelle co-teaching
Wat?
Beide leerkrachten geven dezelfde inhoud aan een opgesplitste groep.
Doel?
Deze werkvorm is ideaal voor differentiatie: je kan het tempo en de activiteiten
aanpassen aan de noden van elke groep.

Station co-teaching
Wat?
De leerinhoud is verspreid over verschillende stations. De leerlingen doorlopen
elk station, zelfstandig of onder begeleiding van de leraren.
Doel?
Soms is het handig om leerinhouden op te splitsen. In elk “station” bied je de
leerinhoud aan via verschillende activiteiten en werkvormen. De kleinere
groepjes bieden niet alleen kansen tot interactie tussen de leerkrachten en de
leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling.

Alternatieve co-teaching
Wat?
1 leerkracht geeft les aan een grote groep, de andere aan een kleinere groep.
Doel?
Ook deze vorm van co-teaching is ideaal voor differentiatie.
Anders dan bij parallelle co-teaching, biedt de kleinere groep meer kansen voor
interactie met en ondersteuning van de leraar.

Complementaire co-teaching
Wat?
De 2 leerkrachten begeleiden samen het onderwijsproces voor de volledige
klasgroep.
Doel?
Hier zijn de expertise en competenties van beide leerkrachten gelijkwaardig.
Via de onderlinge dynamiek zullen ze elkaar nog versterken.
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Luizenalarm… Wat en hoe?
Luizen, vervelend maar niets om je voor te schamen want
deze kleine kriebels huizen het liefst op propere hoofdjes….
In deze koude periode krijgen we vanuit enkele klassen soms de melding
dat er luizen zijn. De kinderen die in een getroffen klas zitten krijgen dan
een brief mee. Anderzijds weten we dat niet alle ouders deze vervelende
beestjes melden…
We zijn dus alert voor verspreiding en geven alvast enkele tips.

Hoe weet je of je kind luizen heeft?
De “natkamtest” kan helpen.
Wat heb je nodig?
kam • tandenstoker • luizenkam • crèmespoeling, conditioner of balsem •
kom lauw water • 2 handdoeken • witte servetten of keukenrol

Hoe ga je tewerk?
1. Je kind zit voorovergebogen over de wasbak of het bad. Maak het haar
zeer nat met lauw water.
2. Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Niet uitspoelen.
3. Kam de knopen uit het haar met de gewone kam.
4. Kam dan met de luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek
naar het voorhoofd. Start aan het oor en schuif na elke kambeweging op
tot je aan het andere oor komt. Let op: druk je kam goed tegen de hoofdhuid, want luizen nestelen zich zo dicht mogelijk bij de huid.
5. Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en kijk of
je luizen ziet. Ze vallen op door de witte achtergrond. Een luis is 2 tot 4 mm
groot en grijs-wit tot bruin van kleur.
6. Zitten er luizen tussen de tandjes van de kam? Verwijder ze dan met
een tandenstoker.
7. Laat je kind nu rechtop zitten. Herhaal het kammen met de luizenkam,
maar nu in de andere richting: van voor naar achter, dus van het
voorhoofd naar de nek. Start weer bij het ene oor en schuif na elke
kambeweging op naar het andere oor. Veeg telkens af aan het
keukenpapier en kijk of je luizen ziet.
8. Als je klaar bent met kammen, spoel dan het haar uit en droog het met
een handdoek.
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Heb je luizen gevonden?
 Herhaal dan het kammen om de 3 dagen, tot je geen enkele luis meer vindt.
 Controleer ook alle huisgenoten op luizen.
 Leg de kammen en haarborstels na gebruik in heet water van 60°C, gedurende
5 minuten.
 Was alle kussenslopen en handdoeken die je kind gebruikt telkens op 60°C.
Herhaal dat om de 3 dagen, gedurende 2 weken.
 Luizen sterven als ze meer dan twee dagen niet op een hoofd zitten. Leg
daarom dekbedovertrekken, knuffels, mutsen en sjaals 48 uur apart. Of
steek ze een nacht in de diepvries, want ook dat overleven luizen niet.
 Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg? Vraag dan raad aan je huisarts of
apotheker

Website schooljaar 2018/2019 is actief
Zoals aangekondigd komen de klaspagina’s op de website eraan.
Naast de klaspagina’s is er ook een kalender, foto’s van alle activiteiten, ….
Ga dus af en toe eens kijken en laat je verrassen met nieuwtjes van de school en
de klas van je kind(eren)

Quote van de maand
“We kunnen niet van alle kinderen sterren maken,
maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren”

TO DO ouders…
Naam– of kenteken de spulletjes van je
kind(eren)
Mogen we vriendelijk vragen het materiaal van je kind(eren) te voorzien
van hun naam of een kenteken (dat je kind herkent). Op school slingeren
dagelijks jassen, pulls, eetdozen, koekendozen, drinkbussen, … rond. Het is
voor ons een haast onbegonnen opdracht de eigenaar te achterhalen als
er geen herkenning is.
Denk er binnenkort ook aan de handschoenen, mutsen, sjaals te voorzien
van een herkenningsteken.
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Agenda

(check de website voor updates)
01
02

Facultatieve vrije dag - geen school & geen opvang

03

Zwemmen lj 3&4

04

Zwemmen lj 5&6

05

Dag van de leerkracht

Zwemmen lj 5&6 (inhaalbeurt)

06
07
08

Ouderraad 19u30 leraarskamer

09
10

Zwemmen lj 3&4

11

Zwemmen lj 5&6

12

Hidrodoe lj 3&4

Grootouderfeest kleuterschool

13
14
15

Kleuterschool - boswandeling in de bossen van Bel

16
17

Zwemmen lj 3&4

18

Zwemmen lj 5&6

19
20
21

Restaurantdag, een organisatie van de ouderraad

22
23

Daguitstap naar de gebedshuizen lj 5&6

24

Zwemmen lj 3&4

25

Zwemmen lj 5&6

26

Boswandeling lj 1&2 Prinsenpark

27
28
29
30
31

Medisch onderzoek lj 1

Kijkmoment instappers (10u45)

Aangekondigde evacuatieoefening

Agenda

(check de website voor updates)
01
02
03

HERFSTVAKANTIE

04

tot en met zondag 5 november

05

Start kledingomhaling (onder afdak lagere school—alleen tijdens de schooluren binnenbrengen aub)

06
07

Zwemmen lj 2

08

Zwemmen KO3

09

Zwemmen lj1

10
11
12
13

14

Zwemmen lj 2

15
16

Zwemmen lj1

17
18
19
20

Toneelvoorstelling CC Geel KO3

21

GEEN SCHOOL - Pedagogische studiedag leerkrachten

22

Zwemmen KO3

23

Zwemmen lj1

24
25
26

Ouderraad 19u30 leraarskamer

27
28

Zwemmen lj 2

29

Sinterklaas brengt een bezoekje aan onze school

30

Zwemmen lj1

