HET KASTANJEBLAD
In september stapte het
Kastanjeteam mee in het verandertraject
2in1. Als school willen we een antwoord
vinden op de uitdagingen die het leerplan
Zin in Leren – Zin in Leven (= ZILL) ons
biedt. ZILL is het leerplan waarmee we
sinds 1 september 2020 werken.
Je zag het al aan ons rapport. Op school
werken we niet enkel aan wiskunde en taal
of oriëntatie op de wereld. ZILL werkt
ontwikkelingsgericht. Er zijn 10
ontwikkelvelden voor alle kinderen: van 2,5
tot 12 jaar.
Dit is ZILL: Zin in Leren, Zin in
Leven. Dit zijn alle
ontwikkelvelden van het leerplan.
Dit leert je kind op school.

In dit Kastanjeblad lees je over het traject dat we afleggen, onder begeleiding van de
organisatie 2in1.

ONZE VISIE

September – toen mochten we nog echt samen komen. Nu gaat alles digitaal.

Het Kastanjeteam verfijnde de visie van De Kastanje. We kozen 7 waarden die we
voor De Kastanje erg belangrijk vinden. Vanuit deze waarden willen we onze school
vorm geven. Je vindt deze 7 waarden in onze visie.

VISIE
De Kastanje is een dorpsschool waar mensen met zorg en
respect voor elkaar en voor de natuur samen leven en leren.
We doen dit ontwikkelingsgericht waarbij kinderen hun
talenten ontdekken en groeien in zelfstandigheid.
Samen rond de Kastanje, dat werkt!

ZELFSTANDIGHEID
In het 1ste en 2de trimester legden we onze focus op
ZELFSTANDIGHEID.
Het Kastanjeteam brainstormde over de betekenis van
‘zelfstandigheid’. Tussen kerst en krokus verkenden de
leerkrachten elkaars klassen, binnen de mogelijkheden die
corona ons bood. Het werd een boeiende uitwisseling. De
leerkrachten leerden heel veel van elkaar.
Op een zeer productieve en inspirerende (digitale!)
pedagogische werkdag sloeg het hele team de handen in
elkaar om een systeem uit te werken dat start bij de
jongste kleuters en mee evolueert met de ontwikkellijn
van ZILL: een planbord.

HET PLANBORD = ZELFSTANDIG WERK IN DE PRAKTIJK
Alle kinderen, van 2,5 tot 12 jaar, werken
nu met één of andere vorm van het
planbord.
Dit planbord stimuleert het zelfstandig
werk. Een planbord past niet alleen bij onze
pijler “zelfstandigheid”, maar ook bij onze
pijlers “samen” en “ontwikkelingsgericht”.

Geef je mama of papa uitleg bij
de foto’s?

WAT ZIET EEN KIND OP HET PLANBORD?
-

een overzicht van hoeken of opdrachten per
dag/week
de planning van het werk
werk ik alleen of in een groepje?
Ik ben klaar – ik ben eraan bezig – ik heb
hulp nodig
Welk materiaal heb ik nodig?
Wat moet ik doen als ik klaar ben? Ik kijk
naar het planbord en zie mijn andere
opdrachten.
De vraag ‘Juf, meester! Ik ben klaar. Wat
moet ik nu doen?” lijkt verleden tijd.

DE ANDERE PIJLERS
We werkten in het 1ste en 2de trimester niet enkel aan zelfstandigheid. Dat zie je op de
foto’s.

EN NU?
In het 3de trimester evalueren we met het team hoe we de andere waarden uit onze
visie realiseren. Waar willen we meer aandacht aan besteden? Waar zijn we goed
bezig? Wat moeten we meer doen?
We zullen ook van de ouders inbreng vragen. Door de strenge coronamaatregelen zal
dat online gebeuren.

OPROEP

SCHOOLTUIN IN DE KASTANJE PROVEN
SAMEN werken – NATUUR beleven – groene TALENTEN ontdekken
In de school in Proven willen we graag starten met een
school(moes)tuin.
Dit is een initiatief van het oudercomité, de school en de
Landelijke Gilde.
Heb je groene vingers, en wil je graag een handje
meehelpen bij het opstarten van de schooltuin? We
kunnen raad én daad gebruiken. Samen met de
leerlingen, die tijdens de middagspeeltijd kunnen
meehelpen, of op een ander moment tijdens of buiten
de schooluren.
Ook in de vakanties blijven de plantjes en het onkruid groeien, dus ook dan zal het
nodige onderhoudswerk nodig zijn.
Heb je nog zaadjes, plantjes op overschot ? Heb je materiaal, schoppen, harkjes,
kruiwagentjes… waar kinderhanden mee overweg kunnen. Ook dat kunnen we
gebruiken, en kan afgegeven worden op school.
We zoeken dus: schooltuin(groot)ouders en andere schooltuinvrijwilligers (buurman,
buurvrouw, opa, oma, tante, nonkel, …), schooltuinmateriaal, schooltuinzaadjes en –
plantjes!
Wil je meer info ? Neem gerust contact op met
Herlinde Demyttenaere (mama van Cyriel,
Oscar en Suzanne Busschaert) – 0472 60 18
35 herlindedemyttenaere@hotmail.com

VERKEERSBRIGADIERS
Elke dag staan ze paraat: onze verkeersbrigadiers. Zij
zorgen ervoor dat onze kinderen veilig de straat kunnen
oversteken.
We zoeken vrijwilligers die het team verkeersbrigadiers
kan versterken. Kan jij (of je buurman, buurvrouw, opa,
oma, tante, nonkel, …) af en toe helpen? Neem contact
op met Liesbeth Lietaer (mama van Leon en Phil
Vandenberghe) –l iesbethlietaer@hotmail.com

KALENDER 3 D E TRIMESTER

Het groen gemarkeerde zijn wijzigingen.
Alle schoolactiviteitein zijn onder voorbehoud. We moeten rekening houden met de
coronamaatregelen. We weten nog niet of onze geplande activiteiten kunnen
doorgaan.
D 29.04.2021

auteursbezoek (onder voorbehoud)

V 30.04.2021

lenterapport

Z 01.05.2021

Dag van de Arbeid

M 03.05.2021

vrije dag De Kastanje Krombeke (i.p.v. 22.06.2021)

Z 08.05.2021

Op afspraak: bezoek De Kastanje Proven voor nieuwe leerlingen (onder
voorbehoud)

D 13.05.2021

O.L.H.-Hemelvaart (geen school)

V 14.05.2021

vrije dag (geen school)

W 19.05.2021

Pedagogische werkdag (geen school)

M 24.05.2021

Pinkstermaandag (geen school)

Z 29.05.2021

Op afspraak: bezoek De Kastanje Krombeke voor nieuwe leerlingen (onder
voorbehoud)

M 31.05.2021

schoolreis kleuter – 1ste graad (onder voorbehoud)

D 01.06.2021

sportdag lager (onder voorbehoud)

M 07.06.2021

klas- en schoolfoto’s (onder voorbehoud)

D 10.06.2021

start proeven De Kastanje Krombeke

M 14.06.2021

start proeven De Kastanje Proven

V 18.06.2021

einde proeven De Kastanje Krombeke

M 21.06.2021

kinderzegening De Kastanje Krombeke (onder voorgehoud)

W 23.06.2021

einde proeven De Kastanje Proven

D 24.06.2020

viering De Kastanje Proven
oudercontact en afscheid 6de leerjaar De Kastanje Krombeke:

V 25.06.2021

schoolreis 2de graad KRO (onder voorbehoud)

M 28.06.2021

oudercontact en afscheid 6de leerjaar De Kastanje Proven

D 29.06.2021

schoolreis 2de (PRO) en 3de graad (onder voorbehoud)

D 29.06.2021

laatste schooldag voor de kinderen – einde schooljaar 15u50

w 30.06.2021

laatste schooldag voor de leerkrachten  teamvergadering

