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Dag lezer
Je hebt een bijzondere schoolkrant in handen; de eerste van het nieuwe schooljaar en
meteen al een eivolle editie. In de middenpagina’s vind je onze kalender, die je best
bewaart. Zo vergeet je de vele activiteiten hopelijk niet! En… schenk je ook wat extraaandacht aan onze pannenkoekenverkoop!? Volgende week zijn we er –per
uitzondering– al terug met meer schoolinfo.
PS: Weet dat de prentbriefkaarten, die we tijdens de zomervakantie ontvingen
(waarvoor dank), een plaatsje krijgen aan de ramen van het bureel van de directie.
Hangt jouw kaart ertussen, wip dan daar even binnen en ontvang een prijsje! Veel
leesplezier en tot schrijfs!
De redactie

De eerste schooldag…
Op 1 september was het een blij weerzien onder de vele ‘Kinderlanders’ groot en klein.
De juffen en de meesters mochten hun creativiteit de vrije loop laten gaan om ons
jaarthema ‘lichtpuntjes’ in de kijker te zetten. Ook werd de Kinderlandse vlag die
ochtend gehesen. In de namiddag stond er zowel voor het kleuter als voor het lager een
muzische activiteit op het programma! Danstalent is alvast aanwezig op Kinderland!
Dat belooft voor het komende schoolfeest!

Nieuws van de ouderraad
Na een zonzalige zomer zijn we met de ouderraad weer helemaal klaar om ook dit
schooljaar te knallen voor alle Kinderlanders (en hun familie).
U kon enkele enthousiastelingen met hun rode trui ongetwijfeld al spotten in de zoen
en vroem afgelopen vrijdag waarbij we iedereen een heerlijk schooljaar wensten met
iets zoets.
Het was meteen ook een open uitnodiging voor onze eerste vergadering die we
plannen volgende week maandag 12 september om 19u in de refter.
Ben je nieuwsgierig, dan kan je dus vrijblijvend komen luisteren naar wie we zijn, waar
we voor staan en wat we allemaal doen. Fun verzekerd. Hoe dan ook, onder het motto
‘vele handen maken licht werk’ is het altijd fijn om nieuwe leden te mogen
verwelkomen.
Naast alle activiteiten die we organiseren, is het gewoon leuk om ook andere ouders te
leren kennen buiten de schoolse context en zo indirect je steentje bij te dragen aan de
school en alle leerlingen.
Verder kunnen we meteen al aankondigen dat enkele klassiekers dit jaar hoe dan ook
op de kalender staan. Zo zullen we opnieuw griezelen tijdens de Halloweenwandeling
op zondag 23 oktober (save the date!). We voorzien terug in een maandelijks ‘Fruitje
van de maand’ (de Kinderlanders moeten dus geen tussendoortje meebrengen die dag.
We plannen dit normaliter de laatste
vrijdag van iedere maand, maar we hangen
ter bevestiging de dagen voordien ook
altijd een banner aan de zoen en vroem).
Andere activiteiten kondigen we later dit
schooljaar nog aan. Kan je niet wachten op
de officiële flyers en sprokkels? Volg
ouderraad_kinderland dan op Facebook
en/of Instagram.

Pedagogische tijdschriften
Vanuit uitgeverij Averbode worden ook nu weer kwaliteitsvolle tijdschriften
aangeboden om het bereiken van de eindtermen of het nastreven van de
ontwikkelingsdoelen te verlevendigen of aanschouwelijker te maken. We geven jullie
de kans om hierop al dan niet in te tekenen. Dit kan door het aanvullen van de
bijgaande strook, die we graag komende maandag of ten laatste maandag 19
september terugkrijgen.
Daarnaast hebben ook uitgeverij Blink, Schoolsupport én Boektoppers interessant
leesmateriaal in de aanbieding. Meer info is online te vinden!
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Pastoraal op school...
Oktober is ook op Kinderland gekend als missiemaand. Naar goede gewoonte zijn er
ook dit jaar weer pannenkoeken (dit jaar opnieuw enkel pakken van één kilogram!!!) en
fruitsapjes in de maand oktober (nog steeds op vrijdag na school) te koop! En er is ook
weer het solidariteitsmaal op vrijdag 28 oktober.
Maar... waarom doen we dat eigenlijk?
Op deze manier willen we geld inzamelen voor een aantal missieprojecten en
welzijnszorg. De kinderen en jullie horen er binnenkort meer over.
We hopen dat al onze acties niemand ‘afschrikken’ en dat iedereen vrij een keuze kan
maken, waar hij/zij zich het best bij voelt. Maar wellicht lust je ook wel wat lekkere
pannenkoeken? En/of heb je misschien een dorstje op vrijdagavond en ga je voor ‘een’
fruitsapje?

Bingelnieuws
In de lagere school kregen de leerlingen vandaag hun inloggegevens voor Bingel. Zij
kunnen dus volop het eiland van hun leerjaar verkennen en heel wat oefeningen
maken. Met die inloggegevens kan jouw kind op elke computer of tablet met
internettoegang oefeningen maken op wat hij of zij in de klas heeft geleerd.
Toch even een paar ‘tips’:
Het is vooral de bedoeling om de geziene leerstof in te oefenen en niet zozeer om
‘voor te steken’ en aan zelfstudie te gaan doen.
Soms (!) staat er een specifieke oefening klaar (‘Voor mij alleen’) maar meestal (!) is het
eiland vrij te verkennen.
Weet dat je een bepaalde oefening gerust meerdere keren kan maken (en dat er dan
andere opdrachten te zien zijn)! Het is wel niet de bedoeling om bij één oefening te
blijven hangen en die bijv. 10x na elkaar te maken. Er is keuze genoeg op het
Bingeleiland en het is leerrijker om verschillende soorten opgaven te maken.
Weet ook dat Bingel ‘onderweg’ bijstuurt; als een bepaalde oefening wat moeilijk voor
jou blijkt te zijn, komen er enkele makkelijkere opgaven om dan weer -indien wenselijkhet niveau wat te verhogen.
Van elke oefening die volledig afgewerkt werd, krijgen wij als leerkrachten inzage van
heel wat gegevens. ‘Wie maakte wat wanneer’ en
‘hoe lang werd er gewerkt’ en ‘wat werd er
ingevuld bij de eerste beurt of bij de herkansing’?
Sommige leerlingen maken heel wat oefeningen in
een recordtempo (bijv. tien moeilijke opgaven in
13 seconden!?) en halen dan… 0/10. Op dat
ogenblik weten wij dat er gewoon doelloos geklikt
werd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling! Als ouder
in de buurt zijn als zoon- of dochterlief bingelt, is
(soms) wel eens interessant! ;-)
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8510 MARKE

handtekening ouder

Bestelstrook pannenkoeken
Je vindt hieronder alvast enkele bestelstrookjes (voor ouders, grootouders, buren,
familieleden…). We vermelden nog even dat de eerste levering plaatsvindt op
donderdag 13/10 (indien besteld op dinsdag 4/10 !!!!!). Tweede levering op
donderdag 27/10 (indien besteld op maandag 17/10). Er worden alleen pakken van 1
kg verkocht! Let wel: Deze pannenkoeken mogen worden ingevroren… en je mag er
natuurlijk ook van je eigen spaarcentjes stellen ;-) !
Naam van de leerling: ……………………………………… Klas: …….
Naam van wie bestelt: ………………………………………………………
bestelt hierbij:
…… x 1 kg pannenkoeken aan 8 euro = ……. euro
en betaalt: ……. euro
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……………………..
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