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Belang van bewegen voor ontwikkeling van de
hersenen
Voorbije woensdag was dat het onderwerp van de
pedagogische studiedag voor de juffen en
meesters van onze school.
Ann
De
Wilde
introduceerde
het
Ontwikkelingslab van Bodymap. We luisterden
naar een boeiende en zéér leerrijke uiteenzetting
over
een
laboratorium
waarin
de
ontwikkelingsvloeistof in de verschillende flessen
ons pruttelend uitdagend en uitnodigend
aankeken. Een begin om ons als team hierin
verder te verdiepen en te bewegen.
Als ik dan denk aan de inspanningen die mensen
hebben geleverd om een nieuwe school en een
nieuwe speelplaats te realiseren, mogen we als
gemeenschap van Sterbos ontzettend dankbaar
zijn. Onze kinderen krijgen veel kansen om te
bewegen en te leren.
We hebben onze ruime gangen die in de
kleuterschool als ‘bewegingshoek’ wordt gebruikt.
In de gangen van de lagere school bewegen de
kinderen individueel of in groepjes om samen te
werken. Vervolgens keren ze terug naar het
zenuwcentrum, hun eigen klas, om verder
gecoacht te worden door hun juf of meester.
Bewegen is ontzettend belangrijk om de stap-voorstap-ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
In de hersenen geven bewegingservaringen vele
verbindingen tussen de zenuwcellen. Herhaling,
oefenen, uitdagende leer- en leefomgevingen, enz.
geven duurzame verbindingen en laten kinderen
zich goed in hun vel voelen…
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Goed in je vel…
Altijd in beweging!

Nieuws van de rode klas

Wat hebben we genoten in de rode klas deze week.
Naar aanleiding van Werelddierendag mochten de kleuters hun huisdieren meebrengen naar de klas.
Er kwamen babypapegaaien, een poes, twee hondjes en twee konijnen op bezoek.
We mochten ermee gaan wandelen, aaien, knuffelen, …
Het was echt reuze fijn.
Een dikke dankjewel aan alle ouders die de dieren meebrachten naar de klas.
Jeugdsternieuws…

Onze startactiviteit was een groot succes.
Bedankt aan alle kindjes die er bij waren!
Ouders die nog graag op de mailinglijst komen, mogen hun emailadres altijd doorsturen naar onze mail
jeugdster@hotmail.com of in een facebookberichtje naar onze pagina.
Ook willen wij jullie graag warm maken voor onze jaarlijkse quiz op vrijdag 26 oktober.
Het wordt weer een zeer gezellige avond waar (op een ludieke manier natuurlijk) eindelijk voor eens en voor
altijd uitgemaakt kan worden wie van de vriendengroep de slimste is!
Groetjes van de Jeugdsterleiding
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Onze 16e herfstwandeling. Nu al een berichtje!

16e herfstwandeling

vrijdag 23 november 2018
Graag nodigen we familie en vrienden uit
om deel te nemen aan de 16e herfstwandeling.
Het belooft weerom een fijne editie te worden.
99% van de wandeling is in het bos!

VAN HARTE WELKOM!

De wandeling kadert in het thema van GOED IN JE VEL, het jaarthema van onze
school!
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Kledinginzameling vrijdag 26 oktober
Net voor de herfstvakantie organiseert onze school
opnieuw een kledinginzameling.
We verzamelen:
kleding;
beddengoed;
huishoudtextiel;
gordijnen;
schoenen;
riemen;
handtassen;
andere lederwaren.
Op 24, 25 en 26 oktober mogen jullie dit alles naar
school brengen in een goed afgesloten (vuil)zak. We
verzamelen alle zakken in een kleedkamer in de
sporthal.
Op vrijdag 26 oktober om 9.00 uur sluiten we de
inzamelactie! Tot 9.00 uur kunnen nog kleding e.d.
binnengebracht worden.
Autozitjes en natuurlijk de gordel!

Dankjewel alvast!

Vervoer van kinderen door ouders naar een bestemming voor
een klasactiviteit:
Alle kinderen dragen een gordel.
Kinderen < 1,35 m die vooraan in auto zitten, moeten in een
kinderzitje. Kinderzitjes zijn beschikbaar in school.
Aanvulling: ook op de achterbank wordt het sterk aangeraden
kinderzitjes te plaatsen voor kinderen <1,35 m, maar dit is
geen wettelijke verplichting.
Kindertopdag
Woensdag is het onze eerste KINDERTOPDAG!
Onze kinderen zullen kennismaken met verschillende
sporten!
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Verloren voorwerpen…
Onder de luifel van de lagere school
blijven jassen, truien, fluohesjes,
fluobags, … hangen. De kinderen laten
ook hun drinkflesjes en koekdozen
liggen. Gek toch!
We ruimen elke vrijdag alles op en
verzamelen dit in een doos in het
leerkrachtenlokaal.
Elke tweede vrijdag van de maand wordt
alles definitief opgeruimd (naar
Kringwinkel, …)

Driehoeken van voeding en beweging?

Gezond eten, wat is dat nu precies? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat
je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Met alle huidige wetenschappelijke kennis
rond gezonde voeding- wat krijgt de voorkeur en wat beperk je beter- is daarom de vernieuwde
voedingsdriehoek gemaakt.
Wil je gezond leven? Beperk het stilzitten dan en ga voor beweging. In een gezonde
bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af. Hoe je dat best aanpakt, geeft de
bewegingsdriehoek je heel helder weer.
Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website www.gezondleven.be, een aanrader.
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De kinderen, juffen en meesters zijn al goed op weg dankzij ons jaarthema ‘Goed-in-je-vel’

Dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag 19 oktober mogen de kinderen in hun favoriete outfit van hun jeugdbeweging naar school komen.
Maar er is meer: zie hieronder.
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Al

geprikt?

Zie hieronder!

(zie ook in vorige nieuwsbrieven)

 Sterlicht: toneel!

Tot een volgende keer,
meester Luc
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