NIEUWSBRIEF

De Speelplaneetquiz: nu
vrijdag! Tot dan!

Goed om weten:


vinden op onze website:

ER ZIJN NOG ZEKERHEDEN,
ZOALS

DE SPEELPLANEETQUIZ

De nieuwsbrief is ook telkens terug te
www.Freinetschooldespeelplaneet.be



We hebben twee nieuwe bewoners op de
boerderij. Twee prachtige schapen.

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017
Deuren open om 19.30 u, eerste vraag rond 20.00 u.
De Speelplaneet, Meersstraat 10, Gijzegem.
Een algemene quiz, niet te moeilijk, niet te makkelijk.
Ploegen van maximaal vier personen.
Inschrijven via quizspeelplaneet@gmail.com,
met vermelding van de ploegnaam + de naam
+ het telefoonnummer van één teamlid.
Betaling aan de kassa, 16 euro per ploeg.
De winst van de quiz gaat integraal naar de
schoolwerking.



Aan de schoolpoort is een extra schuifslot
bevestigd. Dit moet altijd gesloten worden.
Gelieve hier zeker gevolg aan te geven voor
de veiligheid van de kinderen.



Wie nog leuke prijzen heeft voor de quiz,
mag deze gerust binnenbrengen op het
secretariaat.



De opera was een fel gesmaakte topper voor
groot en klein. Foto’s weldra te zien op onze
website.

Zet in je agenda:

4 februari keitoffe Rockbrunch

Rockbrunch
Dinsdag 21/11 is er vergadering van de werkgroep
Rockbrunch. Er zijn al heel wat ideetjes maar we
zoeken nog organiserende handen.
De vergadering start om 19.00 u.
Kom zeker langs, elke bijdrage hoe groot of hoe
klein ook is waardevol.

oktober
Freinetinvariant : Net als jij
hebben kinderen er een hekel
aan
gecommandeerd te worden en in
een gareel te lopen,
om slaafs bevelen uit te voeren.
Als je op de rand van het zwembad staat en iemand geeft je
een duw in de rug, dan probeer je instinctief die druk te
weerstaan en door een tegengestelde beweging je evenwicht
te hervinden.
Zo reageren ook ons verstand en gevoel: autoritaire druk in
de vorm van bevelen, roepen dezelfde reflex op: weerstand
bieden. Dat geldt ook voor kinderen.
Natuurlijk geef je leiding als ouder/opvoeder. Maar dat
hoeft niet autoritair te gebeuren, je kunt het leven ook zo
inrichten dat de kinderen zoveel mogelijk zelf initiatieven
kunnen ontplooien.
Bijvoorbeeld door ze hun eigen dag- en weekplannen te laten
maken en uitvoeren. Door ze hun werk zoveel mogelijk zelf
te laten kiezen, door ze de ruimte te geven eigen interessen
te volgen, door ze te betrekken in beslissingen en plannen. Zo
ervaren ze wat het betekent eigenaar te zijn van
hun eigen werk en leven. Dat motiveert.
Het schoolwerk vereist een zekere discipline en regelmaat:
de
school begint en eindigt op vaste tijdstippen; pauzeren, fruit
eten, lunchen eveneens; werk, spel, sport vereisen een
bepaalde opstelling. Hoe logisch ook, soms kan enige uitleg
geen kwaad.
En al even natuurlijk zijn er school- en klassenregels als:
rustig binnenkomen, stilte onder het werk, rommel opruimen,
klassendienst.
Werk niet met ellenlange reglementen, maar met gezamenlijk
gemaakte afspraken. Dat is de
essentie van de democratie. Kinderen begrijpen dit
uitstekend: samenleven in een groep vereist orde en
regelmaat. Ze vinden het prettig als ze ongestoord kunnen
werken. Ze leren ervaren dat regels en afspraken in hun
belang zijn.
Het spreekt voor zich dat die afspraken ook voor jezelf
gelden.

W
a
t
j
e

Planning:
• Vrijdag 17 november : Quiz
• Vrijdag 22 december : wintermarkt
• 25 december – 7 januari : Kerstvakantie

