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schoolklap
Beste ouders en leerlingen,
OLVA Katrientje bekroond met Verkeer op School-medaille
Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond
met een gouden Verkeer op School-medaille.
We kregen deze bekroning wegens onze inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.
Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in
de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die
kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.
Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (V oetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote V oetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen
aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door
verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.
De medaille kan je bewonderen op de schoolwebsite.
Vriendelijke groet,
Herman Vervaeke

30 november 2020

BERICHT VAN DE SINT!
https://youtu.be/CmN7FKzShMQ
We kregen maandag een video van de Sint! Hierin vertelde hij dat hij,
omwille van corona, niet naar onze school kan komen.
Hij heeft het idee om te ontbijten op school (in de eigen klasbubbel)!
Brengen jullie op woensdag 2 december een ontbijtje mee?
Sinterklaas zorgt voor een drankje en wat lekkers.
De cadeautjes worden dinsdagnacht wel naar onze school gebracht!
De uitgekozen hulppieten kunnen op woensdag 2 december helpen met
het verdelen van de pakjes.

FLUO ACTIE
De donkere wintermaanden zijn hier weer!
Daar willen we, met onze kleuters en leerlingen, verandering in brengen!
FLUO is de boodschap! Doe je FLUOhesje of -hoesje aan!
Zo kunnen we met onze klas smileys verdienen!
De fluobrigade kiest elke dag 1 klas uit om te controleren!
Indien enkele kinderen een hesje aan hebben, verdienen we
1 smileys. Als bijna alle kinderen hun hesje aan hebben,
verdienen we er niet 1, niet 2, maar 3 smileys!
Als we 5 smileys verdiend hebben, krijgen we een cadeautje!
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