
Een talige school 
 

In de huidige kennismaatschappij is het enorm belangrijk dat ons onderwijs
meegaat met de tijd.
Daarom schenken we veel aandacht aan het aanleren van kennis en
vaardigheden. Een meer dan behoorlijke talenkennis is niet meer weg te denken
in onze samenleving.
Daarom wordt er vanaf de tweede kleuterklas, op een speelse wijze, aan
Franse taalinitiatie gedaan.

Vanaf het derde leerjaar wordt het Frans geoefend en getoetst. Dit zal ook op
het rapport vermeld staan. Mondelinge communicatie staat hierin centraal.

Vanaf het 5de leerjaar zal de methode Passepartout gebruikt worden. Deze
methode sluit aan bij het nieuwe talenbeleid en de nieuwe leerplannen Frans.
 
 
In de derde graad krijgen de kinderen buiten Frans ook Engels aangeboden.
De Engelse les ( 1 lestijd) wordt gegeven onder leiding van Nico Vaes, 
regent in middenschool De Vesten Herentals.

 
 
 
 



Wij dragen huispantoffels in onze klas

 
Scandinavische kinderen trekken al jarenlang hun schoenen uit voor ze de klas

in gaan. Een grootschalig onderzoek onder 25 scholen wereldwijd toonde
enkele maanden geleden ook het nut daarvan aan: zonder schoenen presteren

kinderen beter in de klas.
Ze gedragen zich beter en halen betere schoolresultaten dan hun

leeftijdsgenoten met schoenen aan in de klas, zo blijkt uit een onderzoek aan
de universiteit van het Britse Bournemouth.

Volgens experts zorgt het uittrekken van de schoenen ervoor dat kinderen zich
ontspannen en zich ‘thuis voelen’. Kinderen die op hun sokken of pantoffels

mogen rondlopen krijgen een thuisgevoel op school. M.a.w. kinderen die hun
schoenen mogen uitdoen, voelen zich thuis, zijn meer betrokken en gaan beter

presteren.
Daarom hebben we met ons schoolteam al enkele jaren geleden

besloten dat de kinderen van de lagere school pantoffels mogen dragen
in de klas vanaf de 1ste schooldag.

De kleuters dragen pantoffeltjes vanaf na de herfstvakantie.
Gelieve voor degenen (lagere school) die huispantoffels willen aandoen

deze zo snel mogelijk mee te brengen.
 



Het 1 euro kraam

Na een gezonde week met veel fruit, is de week uit!
Met 1 euro welgeteld, ben je met een zakje snoep/koek/fruit gesteld!

Met wat we overhouden in kas, verfraaien we een klas.
Het 1 euro kraam!

Vanaf nu vrijdag aan de poort!
Men zegge het voort!

 
 
 
 

Je kapoen mag elke vrijdag wat centjes mee naar de school brengen
om iets te kunnen kopen uit het 1 euro kraam.

Deze centen worden aan onze leerlingen gespendeerd. 

 
 



Dag op wielen
 

Vroem…..uitkijken, onze kids zijn weer aan het skaten, fietsen, steppen,….
Doe zeker mee en vergeet je wheels niet!

Elke dinsdag en donderdag is het dag op wielen.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Muziekdag
 
 

Tijd om je dansschoenen aan te trekken. Net zoals vorig jaar mogen de
kinderen hun favoriete hits meebrengen. Zo zullen er een aantal coole cd’s

ontstaan. 
Als dit nu maar niet uit de hand loopt.

Elke vrijdag is het muziekdag.

 
 
 
 

Dag op wielen.....muziekdag



 
 

Bij het begin van het schooljaar duiken er op school ook wel eens
ongenode gasten op. Het is zeer belangrijk om hierop alert te reageren en

deze vervelende kriebelaars voor te zijn. 
Controleer daarom op geregelde tijdstippen de hoofdjes van uw kinderen

en verwittig de school bij een eventuele besmetting. 
Ook op school worden de hoofdjes regelmatig nagezien. 

Bij besmetting worden de ouders verwittigd per brief en is het noodzakelijk
dat u dadelijk maatregelen treft. 

Enkel met een 
 goede samenwerking behalen wij ook goede resultaten. 

 
 

 
 
 
 

Luizenpreventie


