Nieuwsbrief september-oktober 2016
De eerste stappen van het schooljaar zijn
reeds een tijdje geleden gezet en de eerste
periode is alweer voorbij gevlogen. Ik hoop ook
dat jullie met volle teugen van de zonnige
herfstvakantie hebben genoten. Klaar voor de
volgende schoolperiode nu.
In september en oktober hebben de kinderen
en leerkrachten van basisschool De Bever
alvast niet stil gezeten. In deze nieuwsbrief
geven we jullie graag kort mee wat er de
voorbije maanden leefde op onze school.
Bij vragen kan je steeds bellen naar het
nummer 03/750 96 84 & 85.
Omdat er niet standaard iemand aanwezig is
op het secretariaat, is het mogelijk dat je een
antwoordapparaat te horen krijgt. Spreek
gerust een boodschap in.

LEVENSLOOP-LEVENSLOOP-LEVENSLOOP
Elk jaar wint het 24 uur durende solidariteits- en
fondsenwervingsevenement tegen kanker aan
populariteit. Dit jaar werd Levensloop voor de
tweede maal georganiseerd in Beveren. Alle
leerkrachten van De Bever zetten letterlijk en
figuurlijk hun beste beentje voor. Als vrijwilligers
konden wij meewerken aan dit fantastisch
initiatief.

Sociale Vaardigheden
Respect tonen voor elkaar
Met zorg omgaan met materiaal
Je eigen plaatsje vinden binnen de groep
Hulp vragen en hulp aanvaarden
Kinderen die deze sociale vaardigheden goed
beheersen blijken vaker gelukkige, succesvolle
volwassenen
schooljaar

te
elke

worden.
vrijdag

We

besteden

aandacht

aan

dit
goed

sociaal gedrag via een rollenspel met aansluitend
een kringgesprek in de klas.

Week van het bos

Heel wat kleuters en kinderen van de lagere
school trokken op onderzoek uit: wat groeit
en leeft er in het bos? De meisjes van het
tweede leerjaar worden alvast echte
bomenknuffelaars!

Gimme
Halloween: griezeltocht en film
Op vrijdagavond 21 oktober werd er gegriezeld in
De Bever. Elke leerkracht veranderde in een heks,
een spook of een ander griezelig wezen.
De kleinsten ondernamen
een avontuurlijke tocht met
griezelige opdrachten zoals
oogballen vissen.
De
grootsten
genoten
nadien van een Halloweenfilm. Succes verzekerd!

De voorbije maanden werd er gewerkt aan een
nieuwe versie van Gimme. Vanaf november kan je
opnieuw via dit digitaal platform de activiteiten en
belangrijke info voor jouw kinderen volgen. Stuur
een mail naar gimmedebever@outlook.be Vermeld
duidelijk jouw naam en de naam van je kinderen
bij ons op school. Wij kunnen dan jouw gimme
login activeren.

