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VERKEERSOPVOEDING OP  SCHOOL 
Al vanaf de kleuterleeftijd kunnen we kinderen leren om op een veilige manier deel te nemen aan 
het verkeer.  Dit moet gebeuren via een praktijkgerichte training.  Ook dit schooljaar werken we 
verder met het aanleren van heel wat verkeersvaardigheden.  Dit zowel in het kleuter als in het 
lager.  Het aanleren van verkeersvaardigheden gebeurt in vier stappen: 
 aanbrengen van kennis in de klas 
 oefenen van de vaardigheden in een beschermde omgeving: speelplaats, turnzaal, … 
 oefenen van de vaardigheden in het echte verkeer (best eerst in een autoluwe 

 omgeving)  
 toepassen van de ingeoefende vaardigheden tijdens verplaatsingen naar de Bollaard, 

 het zwembad, … 
Op onze school stelden we een leerlijn verkeer op.  Zo bepalen we op voorhand welke 
vaardigheden en oefeningen jaarlijks in elk leerjaar aan bod komen.  Meer info vind je op de 
website van school: http://dewaaier.kbrp.be/verkeersopvoeding.html  
 
KWARTIERMAKERS + BIB-BEZOEK 
Ook dit schooljaar blijven we extra aandacht besteden aan lezen en voorlezen.  In de klassen van 
het lager wordt er dagelijks een kwartier gelezen in de klas.  In het kleuter leest de juf regelmatig 
een verhaaltje voor.  Maandelijks trekken we één keer met alle kinderen van het lager naar de bib 
van Watou.  Daar kan elk kind dan enkele boekjes kiezen.  We hopen zo het leesplezier en het 
leesniveau bij alle kinderen verder te verhogen! 
 
KOALA-TAALTEST 
Sedert vorig schooljaar zijn alle scholen verplicht om in het derde kleuter de KOALA-taaltest af te 
nemen.  Met KOALA meten we de taalvaardigheid van alle 5-jarige kleuters.  We nemen de 
taalscreening af voor eind november.  We nemen de screening af op school, in een vertrouwde 
omgeving en door een vertrouwde persoon.  Deze screening is geen toets of test om naar het 
eerste leerjaar te gaan.  Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te krijgen van de 
taalvaardigheid van alle kleuters, zodat we hen beter kunnen ondersteunen en het taalonderwijs op 
onze school nog sterker kunnen maken.  Je moet als ouder niets doen en je kleuter hoeft zich niet 
voor te bereiden.   
De screening bestaat uit een reeks luisteropdrachten.  De afbeeldingen en materialen die we 
gebruiken zijn herkenbaar en kleutervriendelijk.  Als je kleuter minder goed zou scoren, contacteren 
we je voor een gesprek.  Samen gaan we dan na hoe het komt dat je kleuter moeilijkheden had met 
de taalscreening.  We denken ook samen na over wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen 
om de taalontwikkeling verder te stimuleren.  Vinden we niet meteen een verklaring, dan kunnen 
we bijkomende observaties doen en/of kunnen we bekijken hoe we jouw kind verder kunnen 
ondersteunen. 
 

 IEDEREEN KAMPIOEN 
 Het beheersbaar houden van luizen op school is een gezamenlijke inspanning van school en ouders.   

Beste ouders, 
 
Wat vliegt de tijd … de eerste maand zit er al op! 
Ondertussen zijn we allen goed op dreef.  Er werd al veel gewerkt 
maar er was ook tijd om te spelen, om samen plezier te maken. 
Foto’s van dit alles kan je steeds terugvinden op de website van 
onze school: www.dewaaier.kbrp.be 
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 Naar aanleiding van het project ‘ Iedereen KAMpioen’ van de provincie West-Vlaanderen, willen we 
 graag een aantal zaken op een rijtje zetten: 

 - Iedereen kan luizen krijgen. 
- Als je kind luizen heeft, is het belangrijk dat je de school zo snel mogelijk hiervan op de hoogte 
 brengt. 
- Gebruik NOOIT hoofdluismiddelen als er geen luizen werden vastgesteld. 
- Luizen op school zijn een terugkerend probleem na elke vakantie.  Daarom vragen we ook jullie 
hulp.  Voor elke vakantie zal je een sticker (Iedereen KAMpioen) terugvinden in de agenda van je 
kind.  Wanneer jullie deze zien, vragen we jullie om je kind te controleren op luizen.  Dat kan je met 
behulp van de nat-kam-methode.  Uitleg over de nat-kam- methode vind je op de website van onze 
school: dewaaier.kbrp.be (onder Info – Varia). 
 
SPONSORING ONDERLEGGER WINTERBARBECUE 
Alle ouders kregen begin september een brief mee in verband met sponsoring voor de onderlegger 
van de schoolmaaltijd (zaterdag 19 november en zondag 20 november).  Momenteel kregen we 
volgende sponsors door: Bouwwerken Maxim Descheemaeker, Kinderopvang Dag Kind, KG-design 
BVBA, Boetiek Arkiz, Electric Vandeputte Joran, Le Cadran, Made in Inox, Landelijke Gilden Watou, 
In de Ster, Jordi Anne, Mobiele voederfabriek Vanwildemeersch, Ferm Watou, Centrix, 
Schrijnwerkerij Kristof Regheere, Kinderopvang Pang, Algemene bouwwerken Kevin Staelen, DG 
Cars, Fietsen Jens, Thuisverpleging Goud voor zorg, Vereecke-Vandromme petroleumproducten, 
Slagerij Leuridan, Thoré installaties en constructies, Schrijnwerkerij De Hollander BVBA, Zannekin, 
Minimarket Watou, Dakwerken Masson Verhyser, Hof ter Biezen, Boomonderhoud Bottelier, 
Grond- beton- stabilisatie en afbraakwerken Declercq en Page Computers.  Wil je ook schitteren op 
onze onderlegger?  Laat dan snel iets weten.  Er zijn nog heel wat plaatsjes vrij!  Binnenkort krijgen 
jullie een brief om in te schrijven voor de maaltijd. 
 
VERLOREN VOORWERPEN 
Wekelijks blijven er heel wat fruitdoosjes, koekjesdozen, jassen, … op school achter.  Veel zaken zijn 
niet genaamtekend en raken moeilijk terug bij de juiste eigenaar.  Nogmaals een warme oproep dus 
om alle doosjes en kledingstukken duidelijk te naamtekenen. 
 

 SCHOLENVELDLOOP 
Op woensdag 28 september namen maar liefst 16 leerlingen van De Waaier deel aan de 
scholenveldloop te Poperinge.  Proficiat aan alle deelnemers!!! 
 
OUDERRAAD 
De eerste vergadering van de ouderraad ging door op maandag 26 september.  We mochten heel 
wat nieuwe leden verwelkomen!!!  Benieuwd wat de ouderraad precies doet?  Neem dan zeker een 
kijkje op de website van school: http://dewaaier.kbrp.be/ouderraad.html  Heb je zelf ook zin om 
deel uit te maken van de ouderraad, geef dan zeker een seintje aan Carmen: 
ouderraad.dewaaierwatou@gmail.com of via 0476/611 233  

  
 VRIJBLIJVENDE EVALUATIEGESPREKKEN 

Ook dit schooljaar krijg je net voor de herfstvakantie de kans om langs te komen voor een 
evaluatiegesprek.  Je moet je zeker niet verplicht voelen om voor alle kinderen uit het gezin langs te 
komen.  Dit is vrijblijvend voor de ouders die vragen hebben.   
Wens je in de week van 24/10 langs te komen voor een evaluatiegesprek?  Neem dan ten laatste op 

maandag 17/10 contact op met de leerkracht die je wenst te spreken.  De contactgegevens van de 

leerkrachten vind je terug in het schoolreglement (terug te vinden op de website van school: 

www.dewaaier.kbrp.be – onder Info - Schoolreglement) 

https://docs.google.com/document/d/1sCC_31jcqgVoNjEQS1EqxRj__ifGrwZv/edit?usp=sharing&ouid=108258178457188491810&rtpof=true&sd=true
http://dewaaier.kbrp.be/ouderraad.html
http://www.dewaaier.kbrp.be/
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 TRAKTATIES VERJAARDAGEN 
 Kinderen die verjaren mogen een traktatie meebrengen voor de klasgenoten.  We vragen wel om 
 deze traktatie sober te houden.  Onze voorkeur gaat uit naar een ‘gezonde’ traktatie.  Cakejes, 
 snoepjes, … die verpakt zijn, worden meegegeven naar huis.  Niet verpakte cakejes, snoepjes 
 worden in klas opgegeten (niet op de speelplaats).   
 
 FIETSEN – IBO HOPSAKEE 
 Kinderen die naar IBO Hopsakee gaan, kunnen geen fiets mee nemen in de rij.  Dit is niet haalbaar 
 voor de begeleiders van IBO Hopsakee.  Fietsen kunnen wel steeds op school blijven – in de 
 fietsenstalling.  
 
 TURNGERIEF 
 Het valt op dat heel wat leerlingen vaak het turngerief vergeten.  Graag extra aandacht hiervoor!  
 Iedereen kreeg in het begin van het schooljaar de turnplanning voor het eerste trimester.  Deze 
 planning staat ook op de website van school: http://dewaaier.kbrp.be/varia.html.  De planning voor 
 de turnlessen staat ook steeds in de mail met weekberichten.  Bedankt om dit mee op te volgen!     
 
 VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER 

De Waaier is een kleine school, samenwerking met diverse mensen is voor ons dan ook heel erg 

belangrijk!  In de Waaier komen er heel wat vrijwilligers over de vloer.  In elke maandbrief zullen we 

enkele vrijwilligers in de kijker zetten.  Deze maand starten we met de vrijwilligers die instaan voor 

de opvang, de refterhulp en die verschillende klussen op school uitvoeren.   

Cecile is onze vrijwilligster met de meeste jaren dienst op de teller.  Cécile helpt in de refter, helpt 

indien nodig in de opvang en voert samen met haar man Daniël diverse klusjes uit op school.  

Hermine en Kristien staan dagelijks paraat om de kinderen op te vangen in de voor- of naschoolse 

opvang.  Daarnaast is Kristien ook elke middag verantwoordelijk voor de refter.  In de refter krijgt 

Kristien dagelijks hulp van Cecile en van Gwendoline.  Deze mensen zijn goud waard voor De 

Waaier!!!  Kristien, Hermine, Gwendoline, Cecile en Daniël, een dikke merci voor jullie flexibiliteit en 

voor jullie inzet voor De Waaier!!!  

 
 

KALENDER 
Maandag 3 oktober  Sportdag vijfde en zesde leerjaar (organisatie scholengemeenschap) 
Dinsdag 4 oktober  Mobiel verkeerspark op school (peuter en eerste kleuter) 
Woensdag 5 oktober  Laatste dag bestellen koekjes 
    Dag van de leerkracht 
Vrijdag 7 oktober  Tweede kleuter – daguitstap naar De Palingbeek 
Donderdag 13 oktober Derde kleuter – daguitstap naar Gent (Gravensteen) 
Woensdag 19 oktober Pedagogische werkdag – geen school voor de leerlingen 
Vrijdag 21 oktober  Dag van de jeugdbeweging 
Maandag 24 oktober   Rapport mee naar huis 
    Deze week: vrijblijvende evaluatiegesprekken 
Dinsdag 25 oktober  Bibbezoek alle klassen lager 
Vrijdag 28 oktober  Start herfstvakantie 

http://dewaaier.kbrp.be/varia.html

