topgazet van 12 oktober 2018
zorg voor jezelf

wat gebeurt er met de opbrengst?

Dat we als jaarthema (t)opgevoel hebben
gekozen, is ondertussen genoegzaam bekend.
Om er gericht aandacht aan te besteden, hebben
we die algemene noemer onderverdeeld in subthema’s. Ik – de ander – ik & de ander en wij als
groep. Deze kernpunten zullen, gespreid over
het ganse schooljaar, de insteek vormen van
nogal wat lessen en activiteiten. We leggen
telkens de link met het brein, lichaam, hart en
de rust in onszelf. Tot aan de kerstvakantie leren
we bij “ik” vooral wat zorgen voor jezelf kan
betekenen.
Gezonde
voeding,
voldoende
beweging, op tijd naar bed, gevarieerd
ontspannen, afwisselen tussen ‘je brein laten
rusten’ en ‘inspanningen leveren’ zijn enkele
attitudes die we willen bestendigen.
Visueel krijgt het thema gestalte in de “topschijf”
– nog in volle ontwikkeling, net als wijzelf (-:

✓

De ouderraad heeft besloten om ook dit
schooljaar het fruitproject – gedeeltelijk – te
financieren. De bijdrage voor de ouders kan
zo beperkt blijven tot 2,00 euro. Voor dat
luttele bedrag zal jullie bengel wekelijks
kunnen genieten van een variatie aan
fruitsoorten.
✓ Achter het administratiegebouw ligt een lapje
grond dat tot de schoolterreinen behoort. De
topraad wil de factuur van de sanering
betalen. Zo komt er een mooi – natuurlijk –
stukje speelplaats bij.
✓ Een van de twee grote speeltuigen t e
Vogelzang 64 is aan vervanging toe. Ook
daar wil de OR in investeren.
Plannen in overvloed. Nu de centen nog.

topgezond
Dat de ouderraad mee het ‘zorg-voor-jezelfthema’ ondersteunt, maakt dat toppers elke
week een stuk fruit eten in de school. We zien
ook meer en meer dat kinderen wortelen,
tomaatjes, komkommer of bessen eten als
tussendoortje. Supergezond! Met de drankjes
loopt het af en toe mis. We merken dat er soms
frisdrank of andere dikmakers in de drinkbus
zitten. Vandaar deze tip: gewoon water is véél
beter voor de conditie van je pupil.

moet je voor jezelf zorgen?

topfestijn
De spaghettiavond gaat door op zaterdag 20
oktober in de parochiezaal van ‘t Punt. Op het
menu: spaghetti, frikadellen met krieken en een
gamma dessertjes. Om ongeveer te weten
hoeveel voorraad we moeten voorzien, geven
‘gasten aan tafel’ de inschrijving best mee met
de topkinderen, vóór dinsdag 16 oktober
alstublieft. Wil je extra formulieren?
Vraag ze aan de titularis van je pupil of download
het document op de website.
Voor wie met groepen van 10 of meer komt,
worden plaatsen gereserveerd. Dit doen we om
de rij wachtenden te beperken tot het minimum.
Om dezelfde reden kan er ook ’s middags
gesmikkeld worden.

… en ‘waar moet je voor zorgen?’ Dat waren de
vragen tijdens een halfuurtje filosoferen.
Ja hoor, dat kàn, zelfs met toppers uit het eerste
leerjaar. In deelgroepjes weliswaar, de ene
groep filosofeert, de andere bengels krijgen
o.l.v. meester Stef een yoga-initiatie.

filosoferen? waarom doen we dat?
Door te filosoferen ervaren kinderen hoe ze
zonder kennis tot inzichten kunnen komen,
gewoon door te redeneren. Maar ze leren meer.
Zo groeit hun woordenschat en mondelinge
taalvaardigheid. Ze leren beter naar elkaar
luisteren, vragen aan elkaar stellen, onder
woorden brengen wat ze denken, hun eigen
ideeën uiten en hun mening te formuleren. Maar
de leukste reden is dat je de toppers op een heel
andere manier leert kennen, je merkt niet zozeer
wàt ze denken maar hoe ze denken. Bovendien
kan filosoferen een heerlijk vrij gevoel geven. Er
bestaan namelijk geen foute antwoorden en je
hebt er geen kennis voor nodig, alleen je hoofd.
En of je nu dyslexie, dyscalculie of iets anders
hebt, een hoofd heeft iedereen, niet?

zoveel nieuw leven!

een zusje voor Lowie

WoW

een zusje voor Stan en Fien

en een eerste zoontje voor meester Steven

Wat is er zo speciaal aan een kassabon die je in
de winkel krijgt? Hoe komt het dat een kaars
dooft als je er een glas boven zet? En wat heeft
een fles frisdrank daar in godsnaam mee te
maken? Hoe kan ik een paperclip op een glas
water laten drijven? Of een ballon laten zingen?
Op al die vragen zochten de toppers van het
vierde leerjaar als echte wetenschappers een
antwoord. Grote ogen en openvallende monden
waren ons deel, maar geen paniek toppers. De
komende lessen gaan we dieper in op al onze
experimenten en verklaren we alles wat we
gezien hebben. Zo leren we niet enkel hoe dit
alles te verklaren valt, maar ook hoe
wetenschappelijk onderzoek in zijn werk gaat.
meester Steven

Aan alle kleuters, ouders, grootouders, peters en
meters: gefeliciteerd, van harte!

toppunt!
Van Stella en Leon kregen we écht knappe
leesboeken, dankjewel hoor, we zijn er blij mee!
Tess en Liam konden springballen en twee
tonnetjes clicks missen, ook daar zullen veel
kinderen nog lang dankbaar gebruik van maken,
dikke merci!

herfstvakantie
Van 27 oktober tot en met 4 november sluiten
we de school. Tijd om te genieten van de herfst.
Alle toppers worden terugverwacht op maandag
5 november.

