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BELANGRIJKE DATUMS
Beste ouders,
De voorbije jaren zijn niet gemakkelijk geweest. De coronacrisis zette
ons leven stevig op zijn kop. Er was het thuiswerken, er was sociale
afstand, er waren knuffelcontacten en vaccins. Maar vooral: er
waren héél veel regels. Naar beste vermogen hebben we allemaal
ons best gedaan deze te volgen. Thuis, maar ook op school:
verschillende draaiboeken passeerden de revue en aanpassingen
werden telkens gedaan. Ik hoef jullie niet te vertellen dat het soms
lastig was, dat telkens opnieuw terug aanpassen.
Maar we vonden een evenwicht. Een evenwicht in nabijheid en
afstand, in samenwerking maar toch apart. De Letterberg is één van
de weinige scholen in de regio die besmettingen buiten de deur heeft
kunnen houden. Dat is ons alleen gelukt omdat we allemaal samen
de maatregelen zo strikt gevolgd hebben. Bedankt daarvoor!
Dit schooljaar zetten we de blik vooruit. Het jaarthema werd in juni al
gelanceerd:

Samen zetten we De Letterberg op de kaart.
De Letterberg staat voor heel wat vernieuwing dit schooljaar. Nieuwe
projecten, nieuwe functies, nieuwe collega’s, nieuwe klassen, … .
Stuk voor stuk opdrachten waar we voor willen gaan, maar die soms
ook heel uitdagend zullen zijn.
Ons schoolkrantje, De Letterbergpost, is één van die projecten die we
nieuw leven in willen blazen. Vier keer per jaar houden we jullie met
artikels en foto’s op de hoogte van wat er leeft in de school. De blik
vooruit, neem ik jullie graag mee doorheen de thema’s waarop we
dit jaar en volgende jaren willen inzetten.

21/09/2021
OUDERRAAD
23/09/2021
GEEN ZWEMLES!
27/09/2021
LETTERBERGCROSS VOOR 3KK
EN DE LAGERE SCHOOL
01/10/2021
FACULTATIEVE VERLOFDAG
22/10/2021
SCHOOLQUIZ DE LETTERBERG
11/11/2021
WAPENSTILSTAND: GEEN
SCHOOL!
12/11/2021
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
15/11/2021
OUDERRAAD
06/12/2021
SINTERKLAASFEEST
17/12/2021
KERSTCAFÉ OP SCHOOL

Ann Machiels
Directeur

24/12/2021
KERSTFEEST
SCHOOL EINDIGT OM 12:00.

Laat je stijl zien
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Een geweldige stijl is voor jou niet zo moeilijk. Voor ons ook niet.
Wij hebben stijlen gemaakt waarmee je heel snel de opmaak kunt
krijgen die je in deze sjabloon ziet. Bekijk op het tabblad Start de

DIFFERENTIËREN
Een eerste prioriteit op school is verder inzetten op differentiëren.
Het doel van differentiatie is de motivatie, het
welbevinden, de leerwinst en/of de leerefficiëntie
van alle leerlingen te verhogen zonder de lat lager
te leggen. Door te differentiëren werken we ook aan
‘zelfsturend’ leren: de kinderen leren zelfstandig aan
de slag te gaan en hun eigen leerproces in handen
te nemen.
In de lagere school werken we met het driesporenbeleid voor wiskunde
en taal. Hiermee wordt gestart in het eerste leerjaar en dit loopt verder
tot en met het zesde leerjaar. Elk kind volgt het “spoor” dat het dichtste
aansluit bij zijn of haar specifieke noden:
Beer: deze leerlingen hebben naast
klassikale uitleg nog nood aan extra
instructie van de juf of meester.
Wolf: deze leerlingen kunnen na klassikale
uitleg zelfstandig aan de slag met hun
oefeningen of taak.
Tijger: deze leerlingen kunnen na klassikale
uitleg zelfstandig aan de slag, en krijgen als
ze eerder klaar zijn extra oefeningen met al
dan niet uitbreiding van de leerstof.
Met behulp van het driesporenbeleid willen we de
brede basiszorg op klasniveau versterken. Het doel
is om zoveel mogelijk leerlingen in staat te stellen
optimaal te ontwikkelen en de nodige
basisvaardigheden voor rekenen en taal in
voldoende mate te verwerven. Het blijft
noodzakelijk voor àlle leerlingen om de
kerndoelen te behalen.

WELKOM IN DE
KLEUTERSCHOOL!
In onze kleuterschool valt er weer
heel wat te beleven!
We trekken naar het bos in de
verschillende seizoenen en gaan
op ontdekking. Cultuur komt aan
bod in alle kleuterklassen via
kleutervoorstellingen in de school
of op verplaatsing
We gaan met 2KK en 3KK naar het
Rollebolle bewegingslandschap!
Ook het dinomuseum hopen we
dit jaar te bezoeken met de 2e en
3e kleuterklas.
De 3e kleuterklassers krijgen ook
een peter of meter uit het 4e en 5e
leerjaar. Zij maken hen wegwijs in
de wondere wereld van de lagere
school. Om de stap naar het 1e
leerjaar te verkleinen, wordt er in
3KK nauw samen gewerkt met Juf
Christel en haar leerlingen. Zo
doen we bijvoorbeeld initiatie
Frans samen!
Feesten in de school mag zeker
niet ontbreken: we vieren heksenfeest, kerstfeest, carnaval en we
mogen zeker de Sint en de paashaas niet vergeten.
En natuurlijk gaan we ook op
schoolreis! Eindelijk! We mogen
weer dit jaar!!

OPENLUCHTKLASSEN
In het 3e en 4e leerjaar gaan we altijd drie dagen op sportklassen in
Herentals. Dit schooljaar zal dat doorgaan van 23 tem 25 mei 2022.
De leerlingen slapen per twee, drie, vier, … samen op een kamer.
Gedurende de dag doen we allerlei sporten zoals muurklimmen,
boogschieten, squash, mountainbiken, judo, … . In de avond maken
we het gezellig en spelen we samen een quiz of een spelletje.
Het wordt een sportieve driedaagse voor de tweede graad!
Zet het al maar in grote letters in de agenda!
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NEE TEGEN PESTEN!
Kinderen maken ruzie. Dat is normaal, en hoort bij hun ontwikkeling en
het aanleren van sociale vaardigheden. Ruzie verbieden om zo pesten
te voorkomen werkt dus niet. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat
kinderen elkaar zwaar kwetsen. Dan kan ruzie maken of plagen omslaan
in pesten, en pestgedrag moet worden afgekeurd.
Een van onze volgende prioriteiten bleek ons anti-pestenbeleidsplan.
Een duidelijk neergeschreven beleid zorgt ervoor dat de procedure voor
iedereen duidelijk is. Ouders, leerkrachten, maar ook leerlingen moeten
weten hoe pesten wordt aangepakt, dat we dit als school niet
goedkeuren en zeker niet aan ons willen laten voorbijgaan.
We baseren ons voor ons anti-pestenbeleidsplan op de ‘no blame
methode’. Dit is een niet bestraffende, probleemoplossende methode
om met pestsituaties om te gaan. We doen een beroep op het
empathisch vermogen van de groep en op de persoonlijke
verantwoordelijkheid van elke deelnemer. Samen met de leerkracht, de
directie en het zorgteam wil de school zijn verantwoordelijkheid
opnemen. We willen niet meteen bestraffend optreden, maar alle
partijen aan het woord laten. We willen het verhaal achter het gedrag
kennen. Samen met de leerlingen moet soms een weg worden
afgelegd. Een open communicatie met ouders rond moeilijkheden en
mogelijkheden kan dan vaak niet worden weggedacht.
Wanneer sancties toch nodig zijn, werkt De Letterberg volgens het ‘vier
laden model’. Deze methode werd ontwikkeld vanuit het
gemeenschapsonderwijs en wil de ernst van een overtreding in kaart
brengen, om daarna passend en menselijk op te treden. Overtredingen
worden ingedeeld in vier categorieën: vier lades. In elke lade zitten
verschillende maatregelen om gepast te reageren. Het voltallige
schoolteam heeft de voorbije periode sterk ingezet op het versterken
van het totale anti-pestenbeleid.
We willen in eerste instantie preventief werken, maar tegelijkertijd de
mogelijkheid creëren om kordaat op te treden wanneer pestgedrag
toch ontstaat. In die situaties zullen zowel ouders, leerkrachten,
leerlingen, directie en zorgcoördinator betrokken worden en een plan
van aanpak wordt uitgewerkt. De letterberg staat namelijk voor een
warme school, waarin iedere leerling zich welkom voelt. En opnieuw is
het alleen samen dat we er in zullen slagen dit vorm te geven!

BASISPRINCIPES NO BLAME
Het pestgedrag moet stoppen.
Pesten is een groepsprobleem,
iedereen is verantwoordelijk.
We vergroten empathie. Niet de
feiten maar de gevoelens staan
centraal
Niemand wordt gestraft. De
Klemtoon ligt op het probleemoplossende karakter.

SNEEUWKLASSEN
Dit schooljaar vertrekken we
voor het eerst met De Letterberg
op sneeuwklassen in Valmenier,
Frankrijk! De sneeuwklassen
worden tijdens het schooljaar
vanuit verschillende educatieve
invalshoeken voorbereid. Naast
het leren skiën, leren we als een
hechte
(klas)groep
samenleven. Bovendien verbreden we
het
wereldbeeld
van
de
kinderen tijdens deze unieke
ervaring!
Meer informatie kan je alvast
vinden op de website:
www.sneeuwklassen.weebly.com
Interesse om onze sneeuwklassen een duwtje in de rug te
geven? Bezoek dan zeker eens
de sponsorpagina!

VOLG ONS OP FACEBOOK!
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STEM-ONDERWIJS EN DE TECHNIEKKLAS
Omwille van het groeiende aandeel van wetenschappen, ICT en
techniek in onze huidige maatschappij, vinden we het als schoolteam
belangrijk dat onze kinderen hier meer mee in aanraking komen.
Dit schooljaar starten we daarom met een ingerichte techniekklas. In
deze klas maken al onze leerlingen kennis met nieuwe
gebruiksvoorwerpen, doen ze proefjes en werken ze aan projecten die
het zelfontdekkend leren stimuleren. Bovendien plannen we ICT-lessen in
waarin de kinderen de beginprincipes van het programmeren leren
kennen. Natuurlijk komen de basisvaardigheden van powerpoint, word
en excel ook nog steeds aan bod.
Deze acties sluiten aan bij het zogenaamde STEM-onderwijs: STEM is een
internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan
technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige
opleidingen en beroepen. De samenleving van vandaag heeft meer
mensen nodig met een STEM-profiel. De Letterberg wil reeds op jonge
leeftijd inspelen op de interesses en talenten van kinderen voor zulke
STEM-vaardigheden.

OPROEP
Om de materiaalkasten verder aan te vullen zijn we op zoek naar:
Hamers, spijkers, zagen, schroevendraaiers, vijzen, vacuümpompje,
haardroger, speelgoedklei, trechters, bollen dikke wol, zaklampjes,
wc-rolletjes, keukenrollen, satéprikkers, spiegeltjes, elastiekjes, rietjes,
ballonnen, keukenweegschaal, …
Het is de moment om kelders en zolders eens uit te ruimen!

WORKSHOPS TECHNIEKKLAS?!
Ben je thuis de problemsolver, de ICT-helpdesk, Handige Harry, het
manusje-van-alles of de klusser van dienst? Biedt dan ook op De
Letterberg je diensten aan!
We willen de leerlingen graag laten kennismaken met hands-on
ervaringen uit de praktijk. En wie is dan beter geplaatst dan papa’s,
mama’s, grootouders, familie of vrienden van de leerlingen!

BOERDERIJKLASSEN
Jeej! Op 11, 12 en 13 mei gaat
de eerste graad op boerderijklassen in de Vierhoekhoeve.
We zullen er genieten van de
gezonde
buitenlucht
en
kennismaken met het leven op
de boerderij. Tijdens onze
driedaagse bakken we ons
eigen broodje, verzorgen we
de dieren en mogen we zelfs
de koeien melken!
Zo leren we elkaar ook eens op
een andere manier kennen.
De juffen kijken er nu al naar
uit!

Spreek gerust iemand van het schoolteam aan hierover: we bekijken
graag wat mogelijk is!
www.devierhoekhoeve.be
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MUZISCH PROJECT

OPROEP

Dit schooljaar start ons MUVO-project. Elke dinsdagnamiddag
tijdens het schooljaar zal in het teken staan van dit project. Alle
kinderen gaan experimenteren met de verschillende MUVOonderdelen (zie schema) tijdens workshops. Zo zullen de
leerlingen zich verder ontplooien voor de onderdelen: muziek,
drama, media, beweging en beeld. De hele lagere school
neemt deel, en we werken in MUVO steeds klas-doorbrekend.

Ben je zelf heel creatief. Of ken je
iemand in die wereld. Heb je ervaring
met theater, poppen-spel, video en
audio, tekenen, schilderen, boetseren,
… . Zing je de hele dag (of alleen
onder de douche), speel je toevallig
een instrument?

Dinsdag 7 september vond het startmoment van het MUVOproject plaats voor onze leerlingen. Voor de ouders komen er
twee toonmomenten. Het eerste toonmoment zal vlak voor de
kerstvakantie plaatsvinden. Het tweede toonmoment zal aan
het einde van het schooljaar te aanschouwen zijn.

Spreek gerust iemand van het
schoolteam aan en wie weet
organiseren we samen een workshop
of atelierbezoek binnen het MUVOproject!
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DE OUDERRAAD
De letterberg is geen grote school. Dat is deel van haar charme, maar
het maakt ook dat we elkaar des te meer nodig hebben. Om
gezamenlijk onze schouders zetten onder alle projecten, zowel de
leerkrachten, als leerlingen en ouders. De ouderraad wil daarom een
brugfunctie vormen tussen school, leerkrachten en ouders. We geloven
rotsvast in een sterke samenwerking en kijken bovenstaande
initiatieven met enthousiasme tegemoet.
Maar geen vernieuwing op school zonder vernieuwing in de
ouderraad! Naar goede gewoonte worden de leden van de
ouderraad elke vier jaar benoemd via verkiezing. Dit schooljaar start
een nieuwe termijn, en we nodigen iedereen uit om een engagement
in de ouderraad op te nemen. Noteer dus alvast dinsdag 21 september
in je agenda, en stel je kandidaat om deel uit te maken de ouderraad!
De ouderraad kent vier vaste functies, nl die van voorzitter,
ondervoorzitter, penningmeester en secretaris. Zij vormen de kern en
zorgen voor continuïteit in ouderraad-werking, maar uiteraard zijn alle
ouders welkom op de vergadering met hun ideeën, wensen en
opmerkingen! Alleen door samen te praten, denken en werken met
directie en schoolteam, versterken we het reilen en zeilen op school.
Daarnaast bestaan er heel wat werkgroepen binnen de ouderraad,
waar we enthousiaste ouders in kunnen gebruiken.
De ouderraad is dus niet alleen op zoek naar een vaste kern, maar ook
naar ouders die een handje willen helpen: wie is een krak in het
bedenken van quizvragen? Wie tapt er geweldige pintjes op de
schoolfuif volgend voorjaar? Welke creatieveling geeft graag het
schoolkrantje mee vorm? Het zijn die helpende handen die het verschil
maken op alle evenementen die worden georganiseerd! Je ziet: er is
voor ieder wat wils, en je engagement is zo klein of groot als je zelf wil.
Ideeën, reacties en kandidaturen mogen gestuurd worden naar:
ouderraad.deletterberg@gmail.com

DE OUDERRAAD TOEN EN NU
In het verleden heeft de ouderraad al bijgedragen aan projecten
zoals het vernieuwen van de speelplaats (speeltuigen op de
kleuterspeelplaats en lagere school), het investeren in ICT (aankoop
laptops), … .
Ook de komende jaren staan heel wat projecten op de planning
waar de ouderraad zijn steentje (financieel) in kan bijdragen. Denk
maar aan het verder uitbouwen van de techniekklas, de
sneeuwklassen, het circusproject dat werd uitgesteld naar schooljaar
2022-2023, … .

WERKGROEPEN
Al deze werkgroepen zijn
samengesteld uit ouders,
leerkrachten en kernleden
van de ouderraad. Het is met
gedeelde visie dat we tot de
beste resultaten komen!
Werkgroep quiz
Het samen vormgeven, uitwerken en organiseren van
de leukste quizavond in de
regio!
Werkgroep Spaghettiavond
Het jaarlijks organiseren van
onze lekkerste spaghettislag.
Grote goesting en voor-liefde
voor spaghetti zijn een echte
meerwaarde!
Werkgroep Schoolkrantje
Hoewel het er natuurlijk al
geweldig uitziet, kunnen we
dit schoolkrantje niet alleen
maken. Creatieve designfanaten met een gevoel voor
taal: voel u aangesproken!
Werkgroep Fuif
De Letterberg en ouderraad
pakken uit met een schoolfuif!
Niet voor de leerlingen, maar
voor de ouders! Dit plan staat
nog in zijn kinderschoenen,
dus helpende handen zijn
meer dan welkom!
Werkgroep Kinderdisco
Uiteraard kunnen we de
kinderen niet vergeten als het
over fuiven gaat. Aan het
einde van het schooljaar
organiseert de ouderraad
telkens een kinderdisco!
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