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Samen rond De Kastanje. Dat werkt! 

 
 
Beste ouders, 
 

Herfstvakantie!  Ik mag zeggen dat het al best een pittige periode was.  Opstart van de 
werking in de teams in Proven, driesporenbeleid in Krombeke,  brugwerking derde kleuter 
- eerste leerjaar in Krombeke, bouwwerken in Proven, schoolfeest, …  
 
Maar wat heb ik een voldaan gevoel.  We mogen trots zijn op onze dynamische werking! 
Het is fijn om te zien hoe leerkrachten de handen in elkaar slaan om elkaar te 
ondersteunen om op die manier kwaliteitsvol onderwijs te kunnen geven aan elk kind.   
 
Met dit kastanjeblad wil ik jullie dan ook graag laten meegenieten over wat er leefde op 
school de afgelopen weken.  

 

 
 

Na de vakantie start de fluo-flits campagne .  Deze campagne van “octopusplan” besteed 
extra aandacht aan zichtbaarheid in het verkeer.  Deze campagne loopt tot aan de 
krokusvakantie, de donkerste maanden van het jaar. Op onverwachte momenten zijn er 
flitscontroles door de leerkrachten.   Via een stickerkaart kunnen de 
kinderen deelnemen aan een online wedstrijd.  
 
Op dinsdag 8 november wordt dan ook een fluo-dag gehouden.  We 
roepen iedereen op om zoveel mogelijk fluo te dragen, hoe gekker hoe 
liever.  Want “Hoe zichtbaarder, hoe beter!” 

 
 

Dragen jullie voortaan ook iedere dag je fluohesje om naar school te komen?  

 



 

In De Kastanje besteden we aandacht aan de talenten van onze leerlingen. Met deze 
werking willen we graag volgende doelstellingen bereiken: 

● Leerlingen krijgen zelfvertrouwen. 
● Kinderen beseffen ‘ik kan ook iets’  
● Leerlingen leren hun eigen talenten ontdekken  
● Tonen van doorzettingsvermogen en veerkracht bij zaken die moeizaam verlopen  
● Leerkrachten werken een onderwijsarrangement uit volgens hun eigen talent  

 

Graag verduidelijk ik de werking van dit schooljaar. 
 
De methodiek die we in de twee vestigingen gebruiken is die 
van de “talentenarchipel”  
De talentenarchipel is een verzameling van eilanden die wordt 
weergegeven als een landkaart of schatkaart. Elk eiland heeft 
een bijzondere betekenis en verwijst naar een van de negen 
competenties of ontwikkelingsdomeinen. (Denkeiland, 
taaleiland, fijneiland, sameneiland,...) Op de eilanden kunnen 
onze leerlingen hun interesses en talenten ontdekken. Elk van 
deze eilanden is onderdeel van een groter geheel. Dat grotere 
geheel is het mannetje dat wordt gevormd door al deze 
eilanden samen.  
 

 
In Krombeke wordt één keer per maand rond de talenten gewerkt op schoolniveau.  Op 
vrijdagmiddag worden de kinderen verdeeld in 3 groepen.  Juf Ellen, juf Rita en meester 
Geert die begeleiden telkens een groep van 13u tot 15u.  Dezelfde groepsindeling wordt 
behouden gedurende drie talentenarchipels.  Iedere keer komt een ander eiland aan bod.  
Na de drie sessies wordt de groepsindeling opnieuw gemaakt en worden ook weer 3 
nieuwe eilanden uitgewerkt.    Op het einde van het schooljaar zullen de kinderen dus alle 
9 de eilanden bezocht hebben.      
Ook in de klas wordt er regelmatig de koppeling gemaakt met de talenten. Zo heeft juf 
Sarah haar kiestaken ook ingedeeld in de domeinen van de talenteneilanden.  

 

In Proven wordt er tweewekelijks een uurtje gewerkt aan het talentenarchipel.  Hier wordt 
een opsplitsing gemaakt tussen kleuter en lager.   
Om 13 uur starten de kleuters met hun talentenarchipel.  Deze worden begeleid door juf 
Ines, juf Kim, juf Marleen en juf Ellen.  Ook de juffen van Proven verdeelden de kinderen 
in 4 groepen en iedere keer schuiven de groepen door naar een andere eiland (met dus 
ook een andere juf die de activiteit begeleidt)  



Dezelfde werkwijze in het lager.  Daar gaan de talentarchipels door op vrijdagmiddag van 
13u55 tot 15u. En er wordt ook in vier groepen gewerkt.  Voor het lager worden de 
groepen begeleid door juf Lien, juf Saskia, juf Elise en juf Ellen.   
 

                 

 

 

 

 

    

Fijn-eiland in 
Krombeke.  Met als 
resultaat een 
zelfontworpen 
Halloween T-shirt!  

Beeld-eiland 
& fijn-eiland 
bij de 
kleuters van  
Proven.  

B
eeld-eiland Proven

 



                                         

 

Nog enkele vraagjes voor ouders:  
 
- Mag ik vragen om alle kledij, doosjes, drinkflessen te naamtekenen?   
Op die manier vinden verloren spullen sneller hun baasje terug.  ;-)  

 
- Willen jullie erop toezien dat er geen speelgoed van thuis wordt meegegeven naar 
school?  Soms worden kleine autootjes, (pokémon)kaarten, prulletjes,... (stiekem) 
meegebracht naar school.  Vaak ontstaat er dan ruzie op de speelplaats of in de eetzaal 
omdat deze dan geruild worden, of cadeau gedaan wordt aan andere kinderen terwijl dit 
eigenlijk niet mocht van mama of papa,...  

- Het is weer -tijd in voor alle leerlingen (niet voor kleuters) van Proven. 
 
Geven jullie een paar laarzen of vuile schoenen mee naar school die een tijdje op school 
mogen blijven?  Graag in een zak met naam van je kind erop.  Voor de kerstvakantie 
geven we de laarzen terug mee naar huis.  Want tussen de kerstvakantie en de 
krokusvakantie gaat de tuin even dicht. 
 
Zo kunnen de leerlingen terug in de tuin ravotten en blijven onze klaslokalen netjes. 
 

 

 
Op woensdag 23 november is er pedagogische werkdag voor leerkrachten. 

Leerlingen hebben die dag een dagje vrij !  
 

 
 

De kinderen 
bedenken 
zelf een 

spelletje voor 
tijdens de 
speeltijd 

tijdens het 
beweeg-

eiland met juf 
Ellen. 



 
 

                    

                       

                  
 
Voor meer foto’s neem een kijkje op onze website https://dekastanje.kbrp.be/  
Onder het tabblad “Proven” of “Krombeke” vind je een fotopagina van “schoolactiviteiten” 



 

Steun VBS De Kastanje het hele jaar door gratis via Trooper als 
je online shopt.  

 

 

 

Gewoon door eerst via 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vrijebasisschooldekast   
te passeren en daar door te klikken naar één van de meer dan 1.000 webshops die onze 
school met veel plezier een stukje van jouw aankoopbedrag schenken. 

Nu nog even in stapjes uitgelegd: 

 

Héél erg bedankt !  

 
 
 
Ik wens jullie allen een hele fijne 
herfstvakantie!  

 

Warme groeten, 

 

juf Evi 

 

 

 

 



 

MISSIE 

Een school met een hart, in het hart van het dorp. 

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!  

 

 
 

Belangrijke data eerste trimester 

23/11/2022 Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 
 

Belangrijke data tweede trimester 

30/01/2023  Vrije dag Proven (les voor de kinderen van Krombeke!) 

08/02/2023 Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

22/03/2023 Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

22/04/2023 Vormsel in Proven 

 
 

Belangrijke data derde trimester 

18/05/2023 Eerste Communie in Proven  

20/06/2023 Vrije dag Krombeke (les voor de kinderen van Proven!) 

 
 
 
 


