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Beste ouder,
De zon straalde reeds fel vandaag… morgen
voorzien ze ook prachtig weer en zondag is het
uiteindeijk zo ver. Die ochtend organiseert onze
ouderraad de eerste activiteit na lange tijd. Een
frisse werkgroep staat te popelen om ouders
samen te brengen en er een ontspannende
morgen van te maken.
Onder die stralende
hemel maken we
een kindvriendelijke
wandeltocht en
genieten we
achteraf nog van
een hapje en een
drankje. Heel wat inschrijvingen kwamen onze
richting uit…. Wens je er nog bij te komen… geen
probleem. Je bent meer dan welkom!

MOOIMAKERS 2021
In de salons van het stadhuis werden de prijzen uitgedeeld
voor het project rond ‘Mooimakers’. Mooimakers is een
Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM.
OVAM is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage
van huishoudelijke verpakkingen in België. Mooimakers voert
onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert
campagnes en ondersteunt scholen die zich wensen in te
zetten met aanstekelijke acties tegen zwerfvuil. Niet alleen het
eigen schoolterrein maar ook de schoolomgeving en
omliggende straten worden door de verschillende klassen in
onze school regelmatig ‘mooi gemaakt’. En voor dit
geleverde werk kregen we 840 euro. Een prijs die, vandaag,
door twee schepenen werd overhandigd.

WEEK VAN DE KINDBEGELEIDER
Onze school stapte dit jaar in een uniek project rond kindbegeleiders.
Samen met de kinderopvang Ravottere van de Blauwe Lelie van stad
Brugge proberen we de job van kindbegeleider, een knelpuntberoep,
aantrekkelijker en gezinsvriendelijker te maken. Met dit project willen we
de begrippen ‘doorgaande lijn’ en ‘Educare’ een referentiekader
bieden aan pedagogische contexten en praktijken om meer aansluiting
te vinden bij elkaar. Zo proberen we een natuurlijke
doorgaande lijn te creëren voor jonge kinderen en
hun ouders. Meer en betere ontwikkelingskansen
voor jonge kinderen, ook voor kinderen uit kwetsbare
gezinnen, is de doelstelling. De beide kindbegeleiders
Maïté en Kim geven het beste van zichzelf om dit project een jaar lang
gestalte te geven. Over de
middag zorgen zij ook dat
jouw kind zich gelukkig mag
voelen op de school.
Na de dag van de leerkracht
bezorgen we het hele team van het Ravotterke,
ter gelegenheid van de week van de
kindbegeleider, een presentje (confituur van
eigen bodem) voor hun inzet. Het zijn immers zij
die een fijne en warme plek maken waar elk kind
zich goed voelt!

FONEMI
Het klankbewustzijn vormt een belangrijke bouwsteen
voor het leren lezen en schrijven. In het kleuteronderwijs
schieten leerkrachten vaak handen tekort om
individuele ondersteuning te
voorzien voor elke kleuter.
FONEMI wil leerkrachten
ondersteunen om kleuters
individueel te begeleiden bij
het ontwikkelen van hun
klankbewustzijn. Het is een
webapplicatie voor kleuters van de derde kleuterklas. De app wil
op een speelse manier het fonemisch bewustzijn stimuleren aan de
hand van oefeningen en gepersonaliseerde feedback. De kleuter
kan zo op zijn eigen niveau, in opbouwende moeilijkheidsgraad de
vaardigheden van het fonemisch bewustzijn oefenen. Onze school
nam deel aan dit proefproject o.l.v. meester Tuur.
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