Pulle, 19 oktober 2017
Beste ouders
Bedankt voor uw steun!
Wij willen alle mensen die onze school gesteund hebben op het
mosselfeest van harte bedanken. Met de opbrengst kopen we dit jaar
laptops en Bee-Bots aan. Deze zullen in de klas ingezet worden om onder
meer programmeervaardigheden aan te leren.
Dank ook aan alle helpers, voor, tijdens en na het mosselfeest!
We kunnen terugblikken op een schitterende editie.

Bee-Bot
programmeren in de klas

STEM – Stap voor stap leren programmeren
Dit schooljaar zetten we in op de M van STEM. M staat voor Mathematics; wiskundige
vaardigheden. Een zeer belangrijke wiskundige vaardigheid is redeneren.
Door middel van programmeren gaan kinderen stap voor stap moeten redeneren. Met wat
oefening kunnen de leerlingen creatief aan de slag en kunnen ze hun computervaardigheden
inzetten om te kunsten.
De aankoop van laptops en Bee-Bots zorgt ervoor dat we het programmeren in de lessen
kunnen verwerken.
De leerlingen kunnen ook thuis aan de slag. Op onze website (www.basisschoolpulle.be) kan
je in de rechterkolom een link vinden naar programmeeroefeningen.
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Save the date – grootoudersfeest
Dinsdag 19 december en woensdag 20 december organiseert de kleuterschool een kerstspel
voor alle (over)grootouders. U ontvangt hiervoor een uitnodiging en inschrijfstrook.
Fluo-actie
De donkere wintermaanden staat voor de deur en daarom willen wij
extra aandacht besteden aan zichtbaarheid in het verkeer. We starten
na de herfstvakantie met de actie: Helm Op Fluo Top.
Elke leerling krijgt een stickerkaart. Daarop staan 50 stickervakjes. De campagne loopt
tussen de herfst- en de krokusvakantie, goed voor 60 schooldagen. Wie naar school komt in
fluo kledij, krijgt een stickertje. Ook een fietshelm dragen levert een stickertje op. Wie elke
dag fluo kledij en/of een helm draagt, heeft zijn kaart dus tegen de krokusvakantie zeker vol.
En als je eigen kaart vol is, kan je verder sparen voor een klasprijs (een uitstap, fietshelmen
voor de hele klas of een graffititekening op de schoolmuren). Elke klas krijgt een klasposter
waarop ze kunnen sparen.
Onze fluo-juffen zullen regelmatig aan de schoolpoort staan om de stickers uit te delen.
Beloningen schooljaar 2017-2018
Vakje 15: kans op een GEPERSONALISEERDE FIETSHELM VAN NUTCASE
Leerlingen die 15 stickertjes gespaard hebben, maken kans op een fietshelm van
Nutcase die ze, samen met een professionele tekenaar, helemaal zelf mogen
ontwerpen! Om deel te nemen aan de wedstrijd surf je naar www.helmopfluotop.be
Vakje 29: SERPENTARIUM
Een leerling die 29 stickers verzamelt mag gratis naar het Serpentarium Blankenberge
(Zeedijk 147, 8370 Blankenberge), mits vergezeld van een betalende volwassene per
stickerkaart. Meer info op www.serpentarium.be.
Vakje 50: ZOO ANTWERPEN OF PLANCKENDAEL
De kaart wordt ingehouden in ZOO Antwerpen of in Planckendael. Bij afgifte van een
volle stickerkaart krijgt de leerling gratis toegang tot ZOO Antwerpen (Koningin
Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen) of Planckendael (Leuvensesteenweg 582, 2812
Mechelen), mits vergezeld van een betalende volwassene per stickerkaart.
Meer informatie over de actie kan je terugvinden op www.helmopfluotop.be.
Voorleesweek – 18 tot 26 november
Tijdens de voorleesweek besteden we graag extra aandacht en tijd aan
voorlezen in de klas.
Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert.
Omdat voorlezen nieuwe werelden opent.
Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen.
Toelichting studiekeuze – 6e leerjaar
Dinsdag 28 november om 20u is er een infoavond voor alle leerlingen van het 6e leerjaar van
de basisscholen uit Pulle, Viersel en Pulderbos. Tijdens deze infoavond krijgt u een
toelichting over de verschillende studierichtingen in het secundair onderwijs.
De infoavond gaat door in de basisschool Klavertje Vier-sel, Veerstraat 59 te Viersel.
Met vriendelijke groeten
Leerkrachten en directie
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