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We vliegen er samen in!
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Welkom op onze school!
OPVOEDEN doen we samen. Ouders en school zijn partners in de
opvoeding van de kinderen. In dit boekje vind je hele wat informatie
over de werking van de lagere school.

De betekenis van de pictogrammen, vind je achteraan in het boekje.
Heb je nog vragen of toffe ideeën, kom gerust eens langs, bij de
directeur, de klasleerkracht of op het secretariaat.
Soms vind je een oranje kader. Daarin staat het allerbelangrijkste
nog eens samengevat.
VB:
-

Snijden jullie het fruit thuis IN STUKJES

-

Vergeet niet om overal de NAAM op te zetten.

Samen maken we er een super tof schooljaar van ! ! !
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BIENVENUE
C’est ensemble que nous pouvons construire l’éducation des enfants. Les parents et l’école sont partenaires.
Dans cette brochure, vous trouverez de multiples informations sur le fonctionnement de notre école
gardienne.
La signification des pictogrammes sont expliqués à la fin de la brochure.
Si vous avez des questions ou de chouettes idées à partager, n’hésitez pas à venir en parler avec juf Marinka, le
professeur ou le secrétariat.

Vous trouverez aussi des cadres orange. Ils résument les points importants.

-

Coupez vos fruits en morceaux, s.v.p.
N’oubliez pas de mettre le NOM de votre enfant partout.

Ensemble, nous faisons une année scolaire super cool! ! !

WELCOME
Education, something we do together! Parents and school are partners in the children's education.
In this booklet you will find all the required information about how the kindergarten is functioning. The
meaning of the icons, can be found at the end of the booklet.
Any questions or ideas are welcome, please feel free to contact Marinka, the class teacher or our secretariat.
In the orange frames we have summarized the most important information.

-

Please cut the fruit home in pieces.
Do not forget to set up the NAME.

Together we make a super cool school year! ! !
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WILKOMMEN

Dieses Heft enthält eine ganze Reihe von Informationen über die Schule und die Kindergartenklassen. Die
Piktogramme werden auf den letzten Seiten erklärt.

Wenn Du noch Fragen oder tolle Ideen hast, komm doch einfach mal bei Juf Marinka, der/m Klassenlehrer(in)
oder im Sekretariat vorbei!

Gemeinsam lassen wir es ein super-schönes Schuljahr werden!

-

Die Früchte in STÜCKE schneiden, bitte

-

Vergessen Sie nicht, den NAME einzurichten

4

Inhoud
1. Wie is wie?
2. Contactgegevens
3. Naar school komen
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

De Schooluren
Opvang
Mijn zoon/dochter is ziek
Afscheid nemen
Te laat komen – vroeger vertrekken
Afhalen en brengen van de kinderen

4. Betalingen
4.1. Overschrijvingen
4.2. Maximumfactuur

5. Praktisch
5.1.Turnkledij
5.2.Zwemmen
5.3.Agenda
5.4.Huiswerkbeleid
5.5.Ouderbetrokkenheid
5.5.1. Oudercontacten
5.5.2. Ideeën

6. Een dag in de klas
6.1.Dagverloop
6.2.Turnen
6.3.Relax in de klas
6.4.10-uurtje
5

6.5.Eten op school
6.5.1. Warme maaltijden
6.5.2. Boterhammen

6.6.Verjaardagen

7. Problemen op school
7.1.Onenigheid ouders en leerkrachten
7.2.Onenigheid tussen leerlingen
7.3.Bijdrageregeling
7.4.Ouders en leefregels
7.4.1. Taalgebruik
7.4.2. Verloren voorwerpen
7.4.3. Verkeer en veiligheid

8. Leuke dingen om (samen) te doen
9. Nederlandstalige activiteiten
10. Muzische carroussel
11. Een beetje uitleg

6

1. Wie is wie ?
Directieteam
Directeur:
Secretariaat:

juf Marinka
juf Ayse, juf Hayate

Zorgteam
Zorgcoördinator:
SES-leerkracht (KS):
SES-leerkracht (KS):
SES-leerkracht (LS):
SES-leerkracht (LS):

juf Noëlie
juf Geert
meester Maxim
juf Anke
Juf Sam

Kleuterschool
Peuterklas:
1ste kleuterklas:
2de kleuterklas:
3de kleuterklas:
Kinderverzorgster:

juf Fetije
juf Caroline
juf Sofie
meester Sven
juf Wendy

Lagere school
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

juf Iris en juf Anke
juf Drita
juf Shari
juf Katrijn
juf Karolien en juf Sam
juf Karima

Lichamelijke opvoeding
Kleuters:
Lagere school:

meester Giuseppe en meester Glenn
meester Giuseppe

Muzische vakken
Muzische coach:

juf Jocelijn
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Levensbeschouwelijke vakken
Islam:
Katholieke godsdienst:
Niet-confessionele zedenleer:

juf Hanane en meester Esat
juf Marianne en juf Lotte
meester Khaldoun

Opvang
Voorschoolse opvang:
Naschoolse opvang:

juf Shari
Juf Rumeysa en meester Yusuf

Onderhoud
Onderhoud en keuken:

Onderhoud:

meester Husnu
juf Ayten
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2. Contactgegevens
School
GO ! De Muziekladder
Jan Blockxstraat 23
1030 Schaarbeek
Tel: 02/216 55 80

Email:
secretariaat@muziekladder.be
Website : www.muziekladder.be
Facebook : www.facebook.com/bsdemuziekladder

Directie
Directie:
Secretariaat:

marinka.van.ingelgom@muziekladder.be
secretariaat@muziekladder.be

Klassen
CLASSDOJO gebruiken de leerkrachten om met de ouders te communiceren.

Kom gewoon even langs, op de speelplaats, na school, voor school, …
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3. Naar school komen
3.1. De schooluren
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.30u

8.30u

8.30u

8.30u

8.30u

SPEELTIJD

10.15u.

10.15u.

10.15u.

10.15u.

10.15u

Start activiteiten

10.30u.

10.30u.

10.30u.

10.30u.

10.30u.

SPEELTIJD

12.10u

12.10u.

12.10u.

12.10u.

12.10u.

Middag

12.35u.

12.35u.

12.35u.

12.35u.

13u.

13u.

13u.

13u.

Start activiteiten

13.25u.

13.25u.

13.25u.

13.25u.

Einde schooldag

15.05u.

15.05u.

15.05u.

15.05u.

Start activiteiten

SPEELTIJD

-

Tijdens de middag, eten we samen onze boterhammen of je kan
kiezen voor een warme maaltijd of soep(niet op woensdag)
Zijn jullie te laat, bel even naar het secretariaat.

02/216 55 80

Door het corona-virus kunnen de afspraken wat veranderen. Kijk zeker
naar CLASSDOJO en de nieuwsbrief.
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3.2. Opvang
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Voorschoolse opvang

7.30u.

7.30u.

7.30u.

7.30u.

7.30u.

SPEELTIJD

8.15u.

8.15u.

8.15u.

8.15u.

8.15u.

Naschoolse opvang

15.20u.

15.20u.

12.25u.

15.20u.

15.20u.

Einde opvang

18.00u.

18.00u.

18.00u.

18.00u.

18.00u.

-

Wat met ouders die te laat de kinderen komen halen?

-

Boete, politie bellen
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3.3. Mijn zoon/dochter is ziek
-

Moet je zoon/dochter medicijnen nemen, zorgen jullie dan voor een ingevuld briefje
van de dokter
Zieke leerlingen met koorts blijven thuis
Verwittigen jullie ook de school ?

02/216 55 80



3.4. Afscheid nemen
Wil je iets vragen aan de meester of de juf? Dit is zeker mogelijk, tot 8u30 is de deur open
en kunnen jullie steeds naar de desbetreffende juf of meester vragen.
Bij het 1ste belsignaal gaat iedereen naar de rij en de ouders naar huis. Anders wordt het
heel druk op de speelplaats.
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3.5. Te laat komen - vroeger vertrekken
Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is
voor de kinderen dan ook moeilijk om aan te sluiten bij de les. Wij vragen jullie dan ook
ervoor te zorgen dat de kinderen tijdig op school zijn.
Wanneer je toch te laat bent, gelieve de school te verwittigen en meld je aan bij het
secretariaat of de directeur.

02/216 55 80
-

De deur wordt om 8.30u. gesloten.

-

Bel even naar de school om te zeggen dat jullie te laat gaan zijn.

-

Wanneer je vaak te laat bent, zoeken we samen met juf Marinka
naar een oplossing.

3.6. Afhalen en brengen van de kinderen
’s Morgens zijn jullie meer dan welkom om je zoon/dochter op de speelplaats af te zetten.
Een klein babbeltje met de juf, de meester of andere ouders mag altijd.
’s Avonds of woensdag kunnen jullie jullie kind afhalen op de speelplaats.
Kinderen die alleen naar huis mogen moeten daarvoor een schriftelijke toestemming
hebben.

-

Wegens Corona hebben ouders geen toegang tot het schoolgebouw.
Ouders wachten aan de deur ( Jan Blockxstraat) tot als hun kind naar
buiten komt.
Alvast bedankt voor jullie begrip!

13

4. Betalingen
4.1. Overschrijvingen
Elke maand krijgen jullie een overschrijving voor het betalen van:
- De bestelde maaltijden
- De voor- en naschoolse opvang

4.2. Maximumfactuur
De maximumfactuur voor de leerlingen van de lagere school bedraagt € 85. Dit zal gebruikt
worden voor uitstappen, museumbezoek, sportactiviteiten, toneelbezoek, …

5. Praktisch
5.1. Turnkledij
Wekelijks hebben de kinderen turnen met meester Giuseppe of meester Glenn.
De turnkledij bestaat uit:

Zwarte of blauwe T-shirt van school Turnpantoffels of
sportbroek
of witte t-shirt sportschoenen met
witte zool

Zelf aankopen

Aankopen op
secretariaat 5 euro

Zelf aankopen

Turnzak

In de loop van het
schooljaar krijgen
jullie een turnzak
van de school.
14

-

De turnkledij wordt regelmatig mee naar huis genomen om te
wassen

-

Voor de meisjes haar in een staartje of een vlecht.

5.2. Zwemmen
Op vrijdagnamiddag zullen de zwemlessen doorgaan.
De verdeling ziet er als volgt uit:
- L3 gaat 14 beurten zwemmen
- L2 gaat 14 beurten zwemmen
- L6 gaat 2beurten zwemmen
De juiste data zal de klasleerkracht nog noteren in de agenda van jouw kind.
Deze keuze is gebaseerd op het nieuwe leerplan van LO.

Een badmuts

Een zwempak of
zwembroek

Een
badhanddoek

Aankopen op
secretariaat 5 euro.

Zelf meebrengen

Zelf meebrengen

-

5.3.

Een kam

Zelf meebrengen

Zet zeker op ALLE kledingstukken de NAAM van je zoon/dochter.
Wegens Corona kunnen we momenteel niet gaan zwemmen. We
houden jullie op de hoogte vanaf het moment dat dit terug mogelijk
is.

Agenda
Lessen, taken en boodschappen staan steeds genoteerd in de agenda van
uw kind. Willen jullie ons iets laten weten kan dit ook steeds in de
agenda.
Graag willen we jullie vragen om de agenda elke dag na te kijken en
wekelijks te handtekenen.
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-

Kijken jullie elke dag de agenda na ?

5.4. HUISWERKBELEID
Huiswerk maakt deel uit van het leerproces van onze kinderen op school en dat vanaf het
eerste leerjaar. Kinderen leren de hele dag door op school maar er zijn vaardigheden zoals
lezen en tafels die thuis verder moeten worden ingeoefend.
Huiswerk maken is voor kinderen niet altijd even prettig. Daarnaast zorgt het ook dikwijls
voor heel wat spanningen, zowel tussen ouders en kinderen als tussen kinderen en
leerkrachten en soms zelfs tussen ouders en leerkrachten: sommige ouders vinden dat hun
kind te veel huiswerk meekrijgt en dat hun kind reeds voldoende tijd besteedt aan schoolse
zaken, andere ouders vinden dat hun kind te weinig huiswerk krijgt.
Hieronder volgt in beknopte vorm de schoolvisie omtrent huiswerk en tevens een
handreiking bij huiswerkbegeleiding door ouders.
5.3.1 Waarom krijgen kinderen huiswerk?
Doel van huiswerk :
 Huiswerk fungeert als brug tussen de school en de thuissituatie


Huiswerk dient om een kind zelfstandig te leren werken: de verantwoordelijkheid ligt
bij het kind. Zet het kind aan tot leren plannen, leren samenvatten, interpreteren,
zich concentreren, zelfcorrectie.



Huiswerk dient om bepaalde leerstofonderdelen extra in te oefenen VB. tafels
oefenen, lezen,…

Differentiatie:
In alle klassen wordt er gedifferentieerd per leerjaar en vaak ook per kind, elk kind
naargelang zijn/haar eigen noden en eigen mogelijkheden.
5.3.2 Hoeveelheid?


Voor het eerste leerjaar: hier ligt de nadruk op lezen. Het is zeer belangrijk de
leerlingen dagelijks lezen.
Af en toe krijgen ze een kleine korte
herhalingsoefening mee dat ze thuis zelfstandig kunnen maken. Dit kan zowel
voor wiskunde als voor taal of wereldoriëntatie zijn.



Voor het tweede leerjaar is het belangrijk dat de kinderen ook thuis blijven
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oefen op lezen en de tafels. Hiervoor zullen zij wel nog in beperkte mate
huiswerkjes meekrijgen. De bedoeling is hierbij dat ze dit zelfstandig kunnen
maken.


In het derde en het vierde leerjaar zal het huiswerk zo beperkt mogelijk zijn.
Wanneer de leerkrachten echter merken dat het toch nodig is om iets extra in
te oefenen zal er wel nog werk meegegeven worden. Ook WO toetsen leren
de leerlingen plannen en studeren.



Het vijfde en zesde leerjaar zal wel nog regelmatig huiswerk meekrijgen. Zij
moeten dit zelfstandig kunnen maken. Zeker naar de voorbereiding op het
secundair onderwijs is het belangrijk dat ze dit leren plannen.

5.3.3 Verwachtingen van de school.
Wat verwacht de school NIET van de ouders ?
Dat zij:


Uitleg geven over het huiswerk



Het huiswerk verbeteren



De oplossingen voorzeggen



Extra huiswerk geven aan hun kind ( dit confronteert het kind nog eens extra met het
niet – kunnen )



Het kind zijn/haar slordig werkje laat overschrijven

Wat verwacht de school WEL van de ouders?
Dat zij :


De agenda dagelijks nakijken



Met het kind overlopen wat hij/zij moet doen – samen een planning opstellen



Hun kinderen motiveren om hun huiswerk te maken



Eventuele problemen meteen aan de leerkracht melden



Bemerkingen doorgeven of deze in de agenda schrijven en/of kinderen stimuleren
om zelf meer uitleg te vragen



Dagelijks samen met hun kind een stukje lezen, vooral in de eerste graad
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Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen bij hun huiswerk?

Door:


De zelfstandigheid van het kind te stimuleren (belangrijk leerproces – leren leren )



De kinderen verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen



Te zorgen voor een goede nachtrust en voldoende ontspanningsmogelijkheden.
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Hoe kunnen we kinderen ondersteunen bij het leren van hun lessen?


Vraag aan het kind wat de leerkracht verwacht



Stel gerichte vragen over hoe het kind het zal aanpakken : wat ga je doen, hoe ga je
het doen, voer het werk uit, heb je nagekeken?
17



Overhoren : laat het kind zelf vragen verzinnen en stimuleer hem/haar om zichzelf op
te vragen



Vraag de les op: formuleer zelf vragen over de les en laat deze door uw kind
beantwoorden.
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Het kind weigert huiswerk te maken/lessen te leren, wat nu?


Ruzie over huiswerk helpt niet



Probeer te achterhalen hoe het komt dat het kind geen huiswerk wil maken



Bespreek dit met de leerkracht van uw kind.
Huiswerkbegeleiding

Er gaat alleen huiswerkbegeleiding door voor het 1ste leerjaar.
De klasleerkracht zal hier nog een brief voor meegeven begin september.
Ook hier ligt de nadruk op lezen en werken we aan de leesbevordering en het leesplezier.

5.5. OUDERBETROKKENHEID
5.5.1. Oudercontacten
Op verschillende momenten in het schooljaar organiseren we OUDERCONTACTEN. Tijdens
deze momenten praten de ouders en de leerkracht hoe we samen het leren van jullie
zoon/dochter intenser en leuker kunnen maken. Zijn er problemen, dan lossen we ze ook
samen op.
Zijn er dringende dingen te bespreken, spreek dan even de juf of meester aan. Samen
zoeken we dan een geschikt moment.
Kom ook eens langs op de speelplaats voor een babbeltje.

-

Jullie zijn meer dan welkom op de SPEELPLAATS voor een BABBELTJE.

.
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5.5.2. Ideeën
-

Hebben jullie leuke IDEEËN, een leuke HOBBY dat uw kind graag wil doen, geef maar
een seintje. Wij zoeken samen waar dit mogelijk is.
Zijn jullie een leuk museum gaan bezoeken, geef maar een seintje.
Wil je iets bakken, voor de school of voor de klas, laat maar iets weten.
HANDIGE HANDEN zijn ook altijd meer dan welkom.

6. Een dag in de klas
6.1. Dagverloop
VOORMIDDAG
ONTHAAL

LESSEN

NAMIDDAG
SPEELTIJD

LESSEN

SPEELTIJD

TOILETBEZOEK

LESSEN

SPEELTIJD

MIDDAG
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6.2. Turnen
Op MAANDAG OF VRIJDAG hebben leerlingen van de lagere school turnen van meester
Giuseppe of van meester Glenn.

6.3. Relax in de klas

WAAROM
-

Je beter voelen in je vel
Lichaamsbesef
Beter concentreren
Rust ervaren

WAT
-

-

Elke dag worden enkele rustmomenten in de klas ingebouwd
We sluiten even de ogen, luisteren naar onze ademhaling en leren ons lichaam beter kennen
en controleren.
Wees dus niet verrast als uw kind straks de houding van een boom, berg of vlinder
aanneemt. Of wanneer het een vulkaanuitbarsting imiteert om zijn emoties een plaats te
geven… Het maakt allemaal deel uit van wat we nu leren: zelf tot rust komen.
Moedig hen aan. Of doe gewoon mee! We zijn ervan overtuigd dat het van onze kinderen
sterkere mensen maakt.

INFO
-

www.relaxindeklas.be
youtube
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Is het ’s ochtends ook altijd zo’n drukte om iedereen op tijd de
deur uit te krijgen naar hun bestemming? Tips om het wat vlotter
te laten verlopen…






Zet de wekker 10 minuutjes vroeger, het kan zo’n verschil maken…
Begin met rekken en strekken, als het kan voor een open raam
Klassieke muziek houdt het rustig
Een goed ontbijt, iedereen samen aan tafel! Kindervriendelijke opties
vind je op ons Pinterest pagina (Relax in de Klas)

Bekruipt het gevoel jou nu: ‘maar hier hebben wij geen tijd voor!’?
Er zijn een aantal dingen die de avond voordien al kunnen
gebeuren om het ’s ochtends wat makkelijker te maken:






De tafel al zetten
Kledij klaarleggen
Boekentassen in orde en aan de deur?
Welke schoenen/jas trek ik morgen aan

Vermijd je kind te droppen op het allerlaatste moment aan de schoolpoort: de
overgangsfase van thuis naar de klas is minstens even belangrijk voor je spruit…

6.4. Tien-uurtje
We willen onze kinderen een gezonde opvoeding geven. Gezond eten is daarom heel
belangrijk. Door FRUIT en GOENTEN te eten verminderen we ook de afvalberg en kunnen
we het geld dat we in de afvalophaling moeten steken voor andere dingen gebruiken. Breng
water of fruitsap mee in een HERBRUIKBARE fles.
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Om te DRINKEN
Water

melk

Om te ETEN
Fruit

Groenten

Yoghurt + lepel

-

Snij het fruit thuis IN STUKJES (indien nodig)

-

Vergeet niet om de NAAM op de BROODDOOS en de drinkbus te
zetten.

-

Vergeet niet om overal de NAAM op te zetten.

-

We willen gaan voor gezonde voeding, dus snoep en chocolade laat
je beter thuis.
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6.5. Eten op school
6.5.1. Warme maaltijden

De kinderen kunnen een WARME MAALTIJD (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) krijgen
op school.
Warme maaltijd

Soep

Middagtoezicht

€ 3,33
Op BESTELLING

€ 0,62
Op BESTELLING

€ 0,25
IEDEREEN die blijft eten

→ Betaling warme maaltijden en soep gebeuren MAANDELIJKS per OVERSCHRIJVING.

6.5.2. Boterhammen
De kinderen kunnen ook BOTERHAMMEN eten op SCHOOL of THUIS.
Boterhammen

Brooddoos

Zelf meebrengen

Zelf meebrengen

Melk/Water

Middagtoezicht

Zelf meebrengen

€ 0,25
IEDEREEN die blijft
eten

Kinderen kunnen ook hun BOTERHAMMEN thuis opeten.

-

Vergeet niet om overal de NAAM op te zetten.
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6.6. Verjaardagen
De verjaardag van uw zoon/dochter wordt gevierd in de klas. TRAKTEREN mag maar hoeft
NIET!!!!
Willen jullie toch iets lekkers meebrengen, een CAKE of wat FRUIT is een heel goed idee.
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7. Problemen op school
Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan de leefregels en afspraken die in het
schoolreglement en de afsprakennota zijn opgenomen.

7.1. Onenigheid tussen leraren en ouders
Bij onenigheid tussen leraren en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met
de betrokken leraar om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een oplossing te
komen.
Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur
zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen.
Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het
schoolbestuur.

7.2. Onenigheid met leerlingen
Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leraar
als het kind zich eens vergissen.
Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort kunnen
volgende maatregelen worden getroffen:
-

een ordemaatregel ;
een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt
uitgeschreven; ( gedragscontract)
een tuchtmaatregel.

7.3. Bijdrageregeling
Aan de ouders wordt bij de start van het schooljaar de bijdrageregeling bekend gemaakt.

7.4. Ouders en leefregels
We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden ook zelf te respecteren
en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven.
Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven.
7.4.1. Taalgebruik
Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten
Nederlands met elkaar.
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Enkel tegenover leerlingen die een andere moedertaal spreken en het Nederlands
nog niet voldoende beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt.
7.4.2. Verloren voorwerpen
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal
van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen...).
Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur
om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.
De verloren voorwerpen worden regelmatig tentoongesteld, bvb. bij oudercontacten,
op een rek in het hoofdgebouw of voor elke vakantieperiode.
Het merken (met naam) van persoonlijk materiaal kan helpen bij het terugbezorgen.
7.4.3. Verkeer en veiligheid
De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar
school en van school naar thuis.
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een
fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.
Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen
ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

8. Leuke dingen om (samen) te doen
Over de jaren heen hebben we enkele dingen opgemerkt die de leerlingen kunnen helpen
om de schooltijd nog leuker en intenser te laten beleven. Met veel plezier even een
opsomming …
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Voldoende slapen

Gezond eten

Naar de bib gaan

Boekjes lezen

± 12u/dag

Spelen

SPEELTUIN

SAMEN

Liedjes

TV-kijken

In het NEDERLANDS

In het NEDERLANDS

BUITEN
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Nederlandstalige ACTIVITEITEN

De Kriekelaar
Gallaitstraat 86
1030 Schaarbeek
 32(2)245 75 22
 DeKriekelaar@vgc.be
 dekrieklaar.be

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
 Tel 02/563 03 00
 info@vgc.be
 www.vgc.be/aanbod/vrijetijd/kinderen-en-jongeren

Muziekacademie “J.H Fiocco “
Lambermontlaan 184-186
1030 Brussel
 Tel 02/241 41 39
 ma.schaarbeek.info@g-o.be
 muziekacademieschaarbeek.be

ABC-huis
Gaucheretplein 13
1030 Brussel
 02 502 00 27
 mail@abc-web.be
 www.abc-web.be

Bibliotheek Schaarbeek
Lambermontlaan 224
1030 Brussel
02/245.32.90
 Tel 02/241 41 39
 schaarbeek@bibliotheek.be
 ma.schaarbeek.info@g-o.be

AXIMAX
J.W. Wilsonstraat 19
1000 Brussel
 02/280.45.56
 aximax@vgc.be
 www.jcaximax.be/
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Brussel Bazaar
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
 02 563 05 79
 info@brusselbazaar.be
 www.brusselbazaar.be

Bronks
Varkensmarkt 15-17
1000 Brussel
 02 219 99 21
 info@bronks.be
 www.bronks.be

Visits Brussels
Koningsstraat 2-4
1000 Brussel
 02 513 89 40
 Tourist@visit.brussels.be
 www.visit.brussels.be

Jeugd en muziek
Priemstraat 51
1000 Brussel
 02 533 39 10
 carola.orye@jeugdenmuziek.be
 www.jeugdenmuziekbrussel.be

Ratatouile
Vanderlindenstraat 44
1030 Schaarbeek
 02 218 27 95
 ratatouile@dbroej.be
 www.dbroej.be
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7 DE MUZISCHE CAROUSSEL
Het muzisch project vormt de basis van onze schoolvisie. Aan de muzische vakken (beeld,
drama, dans, beweging, media) koppelen we alle andere (kennis)-vaardigheden. Creëren
van mooie dingen, of het nu muzisch, fysisch, sociaal of cognitief is,
Tijdens muzische carrousel krijgen de kinderen de kans om samen iets moois te creëren. Ze
doorlopen heel het muzisch proces van ontdekken, experimenteren, verdiepen en
evalueren.
Praktisch:
Tijdens het schooljaar worden verschillende muzische weken georganiseerd. Tijdens die
weken krijgen de kinderen de keuze uit verschillende muzische ateliers. Gedurende die
periode werken ze met de groep rond aan hetzelfde muzisch domein. De kinderen krijgen
de kans om hun creatie aan de anderen voor te stellen.
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GO ! De Muziekladder

9.

Infobrochure lagere school

EEN BEETJE UITLEG
Nederlands

Frans

Duits

Engels

Nederlands

School

Ecole

Schule

School

Belangrijk

Important

Wichtig

Wie

Qui

Duits

Engels

Geen cash geld Pas d’argent
comptant

Kein Bargeld

No cash

Important

juf of meester

Prof

Lehrer(in)

Teacher

Wer

Who

Broek

Pantalon

Hose

Pants

Afscheid nemen Dire au revoir

Sich verabschieden

Say goodby

Slip

Culotte

Unterhose

Underwear

Naschoolse
opvang

Garderie

Nachschulbetreuung

Afterschool
childcare

Kousen

Chausettes

Socken

Socks

Wenmoment

Moment pour
faire
Connaissance

EingewöhAdaptation
nungs-moment period

T-shirt

T-shirt

T-Shirt

t-shirt

Ziek zijn

Être malade

Krank sein

Zelf aankleden S’habiller soimême

Sich selbst
anziehen

Get dressed by
themselves

Being sick

Frans
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Thuis

Maison

Zuhause

Home

Fopspeen

Sucette

Schnuller

Pacifier

Telefoon

(Numéro de)
Téléphone

Telefonnummer

Phone number

Speelgoed

Jouets

Spielzeug

Toys

Nederlandstalig Activité
Niedere activiteiten néerlandophon ländische
sprachige
Aktivitäten

Dutch activity

Boek

Livre

Buch

Book

Medicijnen

Medicament

Medikament

Medecine

Foto

Photo

Foto

Picture

Brief

Lettre

Brief

Letter/Commun
ication

Sportkledij

Vêtements de
sport

Sportkleidung

Sportwear

Betalen/geld

Payer/argent

Bezahlen/ Geld Pay/Money

Geen riem

Pas de ceinture Kein Gürtel

Overschrijving Virement

Überweisung

Money transfer

Sport shoes

Cash geld

Argent
comptant

Bargeld

Cash

Sportschoenen Chaussures de Sportschuhe
sport
Haar in een
Cheveux
Haare
staart
attachés
zusammen

Heen-en
weerschriftje

Cahier écolemaison

Mitteilungs-heft Home-School
Notebook

Boterhammen Tartines

Butterbrote

Sandwiches

Oudercontact

Réunion des
parents

Elternsprechstunde

Parents
meeting

Brooddoos

Boite des
tartines

Brotdose

Lunchbox

Kringmoment

Début de la
journée

Morgenkreis

Morning

Verjaardag

Anniversaire

Geburtstag

Birthday

No belt

Hair tied
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activity
(samen) spelen Jouer
(ensemble)

(zusammen)
spielen

Play (together)

Problemen op Problèmes à
l'école
school

Fruit (eten)

Obst (essen)

(eat) fruit

Als je vragen
hebt

Si vous avez des Wenn Sie
questions
Fragen haben

If you have
questions

(Manger) des
fruits

Probleme in der Problems at
Schule
school

Toilet (bezoek) Allez à la
toilette

(auf die)
Go to the toilet
Toilette (gehen)

Samen

Ensemble

Zusammen

Together

Speeltijd/

Récreation/

Pause/ draußen Recreation/
spielen
Play outside

Slapen

Dormir

Schlafen

To sleep

Buiten spelen

jouer dehors

Lunch

Diner chaud

Mittagessen

Lunch

Bibliotheek

Bibliothèque

Bücherei

Library

Turnen

Cours de gym

Turnen

Gym classes

(Spelen) in het (jouer) dans la Im Wald/Park
bos/park
forêt/ le parc spielen

(play) in the
forest/outside

Flesje water/

Bouteille d'eau Wasserflasche/ Water bottle
/
Trinkflasche

Groenten

Gemüse

Vegetables

(gemeinsam)
Lieder singen

Sing a song
(together)

Légumes

Drinkbus
Fruitsapje/
melk

gourde
Jus/lait

Saft/Milch

Juice/milk

(samen) liedjes Chanter des
zingen
chansons
(ensemble)
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Soep eten

Manger du
potage

Suppe essen

Eating soup

TV (kijken)

Regarder la télé Fernsehen

Watch TV

Yogurt met
lepel

Yogourt avec
une cuillère

Joghurt mit
Löffel

Yogurth with a
spoon

Koek zonder
chocolade

Biscuit sans
chocolat

Keks ohne
Schokolade

Cookies without
chocolate

Badhanddoek

serviette de
bain

Badehand-tuch Bath towel

Short

Short

Kurze Hose

Shorts

Sporttas

sac de sport

Sportbeutel

Sportschoenen Chaussures de Sportschuhe
sport

Sport shoes

Wit T-shirt

T-shirt blanc

Weißes T-Shirt White t-shirt

Zwemmen

nager

To swim

Zwembroek

maillot de bain Badehose
(garçon)

Swimsuit

Badpak

maillot de bain Badeanzug
(fille)

Swimsuit

Kam

peigne

Kamm

Comb

Les

Cours

Classes

Melk

Lait

Milch

Milk

Badmuts

Bonnet de bain Badekappe

Sport bag

Schwimmen

Unterricht

Swim cap
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