
Beste ouders, beste leerlingen,
Als jullie deze 2de editie van de
nieuwsbrief lezen, staan wij voor het begin
van de herfstvakantie. Wij blikken alvast
terug op twee geslaagde maanden!
De afgelopen maand stond vooral in het
teken van de herfst. Er werden dan ook
heel wat leeruitstappen naar het bos
gedaan door verschillende klassen. Maar er
was ook de voorstelling van De
Leesbeesten, de fietscontrole, de pasta-
afhaal - avond, de verkiezing van het
leerlingenparlement en... voor onze
leerlingen van het 1ste leerjaar het
allereerste rapport. De afgelopen week
ontvingen zij uit handen van de directeur
voor de 1ste keer dit officiële document. De
directeur gaf aan alle leerlingen ook een
hele dikke pluim voor de geleverde
prestaties. Die waren immers echt zeer
goed!
Wij wensen al onze leerlingen een
welverdiende vakantie toe en zien hen
graag terug op maandag 8 november.    
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Toneelvoorstelling 'De Leesbeesten'
Deze maand hebben Tante Tania en Annie de Pannie een bezoek gebracht aan onze school. Deze
gezellige tantes zijn verslaafd aan lezen!
Daarom willen zij er alles aan doen om alle kinderen aan het lezen te krijgen en om deze die al
lezen nog meer goesting te doen krijgen in lezen!
Samen met de kinderen (de leesbeesten) duiken ze in een boek en ontdekken ze zo de magische
wereld van het verhaal in een boek.
Alle kinderen waren gek van deze leuke tantes. 

KOALA-toets - Talscreening voor de oudste kleuters
Deze maand wordt er in alle Vlaamse scholen bij de oudste kleuters de verplichte "Koalatoets"
afgenomen. De "Koalatoets" meet de taalvaardigheid van kleuters en detecteert taalachterstand.
De "Koalatoets" is een centrale taalscreening in Vlaanderen, die is ontworpen door het Centrum
Taal en Onderwijs van de KU Leuven. De Koalatest bestaat uit zeven activiteiten of taakjes die
vertrekken vanuit een herkenbare klassituatie in de klas: een spel met een hoepel, een verhaal
over dieren, een knutselopdracht, een turnles, een rommelige eetzaal, de klasbibliotheek of een
verjaardag in de klas. Bij de taken horen doe-, zoek- en kies-opdrachten. De kleuters leggen een
deel van de opdrachten individueel af en een deel in een kleine groep.
Na de test worden de kleuters geëvalueerd met een kleurencode. Kleuters die groen krijgen,
hebben genoeg taalvaardigheid voor hun leeftijd. Kinderen met een oranje of rode evaluatie
zullen extra begeleiding krijgen. 
De ouders van de oudste kleuters krijgen tijdens de ouderavond van november de resultaten van
hun zoon / dochter toegelicht.



Leerlingenparlement De Reinpad - Gelieren
In onze school vinden wij inspraak van onze leerlingen belangrijk! Zij brengen
immers heel wat tijd door in onze school. Daarom krijgen de leerlingen een stem via
ons leerlingenparlement. Uit elke klas (vanaf het 3de leerjaar) is er een
afvaardiging. Maandelijks komen de verkozenen samen onder begeleiding van 2
leerkrachten. Voor De Reinpad zijn dat juf Elly en meester Joeri en in Gelieren
coördineren juf Heidi en juf Mandy deze bijeenkomsten. 
Zij bespreken dan de voorstellen die uit de verschillende klassen komen en kijken
welke haalbaar zijn. Deze worden dan voorgelegd aan de directeur en zullen dan,
indien het budgettair mogelijk is, worden uitgevoerd.
Enkele realisaties voor De Reinpad: meer sportwedstrijden, meer banken onder het
afdak, graffititekeningen op de toiletten, een klimmuur, de dag op wieltjes, klok in
de refter,...
Enkele realisaties voor Gelieren: tussenschotten op de toiletten bij de jongens, plankjes
om de koekjesdozen op te leggen bij de toiletten, kleine voetbalgoalen,
fietsenstalling,... .
De leden van het leerlingenparlement voor dit schooljaar zijn voor De Reinpad:
Maury W., Tijl E., Rana I., Daan B., Nina R., Lotte N., Daan P., Svanne T., Renée M.,
Matto C., Kayra G. en Mirco M.
Voor Gelieren zijn het dit jaar: Janne B., Ethem A., Loris V., Juul C., Berra D., Kyan
M., Dilara V., Atahan  C. en Helin P.
Wij wensen hen alvast een vruchtbaar werkjaar met mooie initiatieven voor de
leerlingen.

Verkozenen De Reinpad Verkozenen Gelieren
 



Fietscontrole!
Dinsdag 5 oktober jl. vond in samenwerking met Fietspunt
Genk de jaarlijkse fietscontrole plaats. Heel wat kinderen
hebben die dag hun fiets aan een grondige controle kunnen
laten onderwerpen. De controleur van dienst heeft heel wat
groene kaarten kunnen uitdelen. Enkele leerlingen werd
gevraagd om wat kleine reparaties te laten uitvoeren, zodat
ook zij weer veilig met hun fiets de baan op kunnen.

Pasta-afhaal-avond R&G
In de maand oktober organiseren wij traditiegetrouw onze
spaghettiavond. Helaas liet corona het ook dit jaar nog niet toe om deze
fysiek te laten doorgaan. Daarom schakelden wij over op een afhaal-
avond.
Er was de keuze uit een spaghetti bolognaise, een vegetarische pasta of
penne met kip. Als dessert was er de keuze uit een tiramisu of lekkere
cannoli.
Met de opbrengst van deze activiteit blijven wij investeren in onze
speelplaats. Het resultaat hiervan zal jullie snel getoond worden.
Een dikke dankjewel aan de sympathisanten!

Grootouderfeest GK1 en GK2: een muzische 
wandeling!
Op woensdag 27 oktober was het een hoogdag voor de kleuters
van GK1 en GK2. Die dag werden zij samen met de grootouders
in Kattevenia verwacht voor een leuke, muzische wandeling. De
juffen hadden 5 workshops voorzien waar de kleuters samen met
oma en opa muzische activiteiten moesten uitvoeren: heksensoep
maken, dansen rond de soepketel, een herfstbingo spelen,...
Achteraf werden de grootouders getrakteerd op een lekkernij en
ontvingen ze een mooi attentie van hun kleinkind. Het
herfstzonnetje maakte de dag extra speciaal!

Persvoorstelling boekje "Ja&Nee"
De schrijfster pauline Oud heeft op vraag van Vlaams Minister
Zuhal Demir een boekje geschreven over weerbaarheid en
zelfvertrouwen. Wanneer zeg je JA en wanneer zeg je NEE?
Wanneer mag je iets wel doen en wanneer niet? Wat zijn leuke
geheimpjes en wat zijn nare geheimpjes? Dit boek leert kleuters dat
je zelf de baas bent over jouw lichaam. Minister Demir heeft dit
samen met de schrijfster voorgesteld in de wijkschool Gelieren.



maandag 1 november: Allerheiligen / herfstvakantie 
donderdag 11 november: Wapenstilstand - vrije dag
maandag 22 november: Start Vlaamse voorleesweek
dinsdag 23 november: ouderavond Gelieren
donderdag 25 november: ouderavond Reinpad

Belangrijke data!

Volg ons ook op:

BSGO De Reinpad-Gelieren

dereinpadgelieren

www.dereinpad.be

Klas in de kijker: 2de kleuterklas R&G
In deze vaste rubriek zetten wij elke maand een jaar in de kijker. Deze maand zijn het onze
kleuters van de 2de kleuterklas van De Reinpad en Gelieren. 
Na de eerste kennismaking met de nieuwe juf en de nieuwe vriendjes werd er deze maand
al hard gewerkt in deze klasjes. In dit jaar wordt er vooral rond rekenvaardigheden
gewerkt. Maar ook aan fijne motoriek wordt er in deze klasjes  veel aandacht besteed. Dit
alles allemaal spelenderwijs. Zo vind je in de klas een ontdektafel terug die regelmatig van
doel verandert; in enkele klassen werd de ontdektafel deze maand de kniptafel. Hier
konden de kleuters de techniek van het knippen inoefenen door te knippen in verschillende
soorten papier, stof, plastiek, .... . Maar er is ook tijd voor rustmomentjes en dan doet men
aan kleuteryoga! een dag in de 2de kleuterklas is steeds een leerrijke, goed gevulde en fijne
dag.


