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Kinderen en het internet.
Voor onze kinderen is het internet vaak de belangrijkste bron om informatie te vinden, om zich te ontspannen,
om contact te hebben met anderen. Dit geweldige medium is niet meer weg te denken uit onze wereld en uit
de wereld van de kinderen. Af en toe gaat het wel eens mis, zoals recent in het zesde leerjaar waar we
geconfronteerd werden met cyberpestgedrag.
Vooral in het zesde leerjaar leren we de kinderen over gevaren en valkuilen, maar ook in de andere leerjaren
ondersteunen we de kinderen bij de stappen die ze zetten.
Gepast leren omgaan met alle facetten van de digitale wereld is echter geen taak voor de school alleen. Het is
aangetoond dat het een noodzaak is dat ouders hun kinderen hierbij begeleiden. Algemeen wordt
aangenomen dat lagere school kinderen best niet aan de slag gaan zonder een ouder in de buurt : ze werken
bijgevolg liefst op een computer of tablet in een kamer waar ook een ouder vertoeft.
Onderwijs.Vlaanderen.be geeft volgende tips aan ouders :


Informeer je over het gebruik en misbruik van internet en gsm bij jongeren.



Toon interesse in de ICT-bezigheden en –vaardigheden van je kind. Weet waarmee je kind bezig is op pc en
gsm.



Maak duidelijke afspraken over wat kan en niet kan (zoals tijdgebruik op pc en gsm).



Zorg voor een open gesprek over wat binnenkomt en buitengaat via computer en gsm.



Bespreek concrete voorvallen, ervaringen of nieuwtjes en bespreek samen wat kan of niet kan.



Ga samen op zoek naar gepaste manieren van omgaan en communiceren via het internet (‘netiquette’) en
gsm. Bekijk met je kind hoe het met Facebook en Netlog kan omspringen (vrienden maken, boodschappen
of contacten blokkeren, informatie delen …).



Hou een oogje in het zeil bij ICT-gebruik. Zeker bij kinderen tot 12 jaar hoort de computer thuis in een
gemeenschappelijke ruimte waar toezicht mogelijk is.



Dring er bij je kind op aan dat het geen paswoorden of andere gevoelige informatie uitwisselt met anderen.
Spreek met je kind over (cyber)pesten, ook als het er (nog) niets mee te maken heeft. Zo wordt het een
onderwerp waarover je thuis open en in volle vertrouwen kan praten.

Milieuvriendelijke drankrietjes.
Regelmatig worden we opgeschrikt door beelden van zeedieren die gestorven zijn door het eten van plastic.
Troosteloze foto’s van plastic troep in zee verschijnen op de actua-borden in onze klassen. Als Klavernest willen
we ons steentje bijdragen. Tevens willen we de kinderen tonen dat er alternatieven zijn. Daarom gebruiken we
vanaf januari geen plastic rietjes meer. We zullen een milieuvriendelijk alternatief gebruiken : composteerbare
rietjes die gemaakt zijn van suikerbier. Ze worden geproduceerd door B4plastics uit Maasmechelen. We zullen
de rietjes zelf composteren en zo gebruiken in het schooltuintje.

Sponsoring musical
De musical is in volle voorbereiding : rollen oefenen, attributen knutselen, liedjes zingen, kostuums maken,
muziekinstallatie huren, zaal reserveren, …
Zo’n musical organiseren kost ook handenvol geld. Daarom stellen we bij een musical steeds een sponsorboekje
op met (Wechelse) sponsoren dat we aan alle Wechelaars bezorgen. In januari zullen de leerkrachten de
Wechelse zelfstandigen bezoeken.
In het verleden is het wel eens gebeurd dat een ouder achteraf meldde dat hij ook een zaak had en eigenlijk
wilde sponsoren. Omdat we hiervan niet steeds op de hoogte zijn, wil ik via deze weg het sponsorboekje al
aankondigen. Als je onze musical wil sponsoren, mag je dit laten weten. Een volledige advertentie kost 100
euro, een halve advertentie kost 50 euro en een kwartadvertentie kost 25 euro. Alle sponsoren krijgen een
attest van sponsoring. Bij voorbaat bedankt.

De Janenalleman
Stilaan loopt dit eerste trimester ten einde. Voor ons team was het vaak confronterend en moeilijk : de eerste
personeelsvergadering zonder meester Jan, de koffiepauzes zonder Jan, het eerste nachtelijke bezoek van de
zwarte pieten zonder Jan…. En ook bij de kinderen is er nog steeds dat gemis en blijven vele vragen zoals :
“Wie zal nu Robby spelen ? “
Graag vermeld ik in deze schoolkrant het initiatief van de Janenalleman. Kristin en Mathijs zullen samen met 2
vrienden van Jan de 100km-run van Kom op tegen Kanker lopen. Info zie bijlage.

Bedankt Rock Wechel !

Familienieuws
Alexander Willems van 1ka heeft een zusje gekregen : Alice.

Proficiat.!

coocards.

Het 5de leerjaar had een minibedrijfje opgericht het heette
Daardoor hebben we veel bijgeleerd over hoe het er in een echt bedrijf aan toe gaat.
We vonden het super leuk!
We willen iedereen bedanken om onze koekjes en kerstkaarten
te kopen.
Het geld dat we hebben ingezameld gaat naar het goed doel:

kom op tegen kanker

dejanenalleman”
We hebben 862,35 euro ingezameld. Meester Jan zal
ten voordele van “

trots zijn…
Allemaal te danken aan jullie!!!
Bekijk zeker ook onze foto’s op de website.
(Tijmen – Maxime )

Mijn droomhuis
Toen ik met de juf in mijn droomhuis aankwam, geloofde ik mijn ogen niet.
Ik stapte naar binnen en het stond vol games.
We gingen naar boven en zagen overal snoepjes en als je een snoepje pakte
groeide dat terug aan.
Ik mocht er wonen met mama en papa.
We gingen terug naar buiten en zagen een boomhuis. Dat boomhuis was
ondergronds. We gingen naar beneden en wat zagen we daar! Machines
met camera, … dan gingen we naar boven en ik zei tegen de juf: Bedankt,
juf. En de juf ging terug naar school. Ik werd wakker en ik lag in mijn
droomhuis en het was echt gebeurd.
Laura Bresseleers 4b

In de remake van de Nederlandse
serie ‘De luizenmoeder’ speelt Lore
een van de kinderhoofdrollen. Nog
andere Klavernesters zijn te zien als
figurant. De
serie start op 9 januari op VTM. Met
de Nederlandse versie heb ik alvast hard gelachen, nu er ook nog
bekende gezichtjes zullen opdraven, zal het zeker de moeite zijn.

Laura, Paulien en Axelle van het
4de leerjaar hebben een mooie actie
georganiseerd voor de Warmste
Week: Theelichtjes for Life
Ze hebben zelf het idee uitgewerkt,
het doel bepaald, en deur aan deur
de theelichtjes verkocht de afgelopen dagen in Wechelderzande.
Het doel dat ze kozen is VZW Het Feestvarken: deze organisatie uit
Malle zorgt ervoor dat kindjes die geen geld hebben om een
verjaardagsfeestje te vieren, dit wel kunnen doen.
Ze verkochten hun theelichtjes (gevuld met snoepjes) aan 3 euro per
stuk, mooi om te zien dat veel mensen meer geven…
Totale opbrengst van de actie is ca. 400 euro. Daarmee kunnen ze
heel wat kindjes plezier doen!

Kalender van 15 december 2018 tot 11 januari 2019
Maandag 17 december

5-6
2K

3A en 3B
LS

Informatieavond bosklassen om 19.00 in de eetzaal.
Voor de ouders van kinderen die doorschuiven van 1K
naar 2K geven juf Nicole en juf Liesbeth om 19.00 uitleg
over de werking van de nieuwe klas.
Meespeelmoment voor de instappertjes van januari. Van
9.00 tot 10.00 in klassen van juf Leen en juf Liesbeth
Infoavond voor de instappertjes van januari, februari en
krokus. Om 19.00 in de klassen van juf Leen en en juf
Liesbeth.
zwemmen
Kerstviering om 9.00

Dinsdag 18 december

1K

1K
1 en 6

Kerstmis ; Viering in de kerk om 9.30
Nieuwjaarzingen
Nieuwjaar
Instapdag in de kleuterschool
Zwemmen

1K

Donderdag 20
december
Dinsdag 25 december
Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari
Maandag 7 januari
Dinsdag 8 januari

Thema’s in de kleuterschool
Week 51 (17 - 21 december)
Week 2 (7 tot 11 januari)

1KA, 1KB

2KA en 2KB

3KA en 3KB

Kerst
Winter

Kerst, wat een pret
Themaloze week

Kerst en Nieuwjaar
Themaloze week

1k donderdag 20 december: kerstfeestje

