ONZE TROEVEN
-

gezelligste refter van de streek
grote, groene speelplaats
nieuw leerplan
toffe kinderen
enthousiaste juffen en meesters
digibord in alle klassen
KIVA-school
de mening van het kind telt
fietsen voor de kleuters
nieuwe sporttoestellen
muzische namiddagen
ruime klaslokalen
gemotiveerde ouderraad

“We gaan er elke
dag opnieuw
voor om het
beste in elk kind
naar boven te
brengen”
- ANNEMIE ,DIRECTEUR -

“Ik kan hier mezelf
zijn en heel veel
vrienden maken...
oh ja en
ondertussen
leer ik zo veel bij ”
- MAJA, 9 -

CONTACTINFO
VBS De Duizendpoot
Schoolstraat 27
3380 Glabbeek
016 77 75 20
www.vbsdeduizendpoot.be
VBSdeduizendpoot bunsbeek
annemie.everaerts@
vbsdeduizendpoot.be

WELKOM

KIVA
We starten met KIVA! Dit is een Fins
antipestprogramma. De nadruk bij
dit programma ligt op preventie. We
leren onze kinderen sociaal vaardig
zijn. Zo worden ze sterk gewapend
met woorden en krijgt een pester
geen kans om te pesten.
Is er toch een pestsituatie? Dan
treden we onmiddellijk op. Samen
met de kinderen en ouders gebruiken
we de KIVA methodieken om het
pesten direct te stoppen. Onze
leerkrachten zijn hiervoor opgeleid.

“Er wordt gekeken welke
noden een kind heeft en
daar handelt de leerkracht
naar”			 - ILSE, MAMA VAN OUREN -

OP STAP

De kinderen leren in de klas maar
ook daarbuiten. We trekken er
vaak op uit om te leren in het
echte leven.
De kleuters bezoeken
het ziekenhuis tijdens hun
themaweek ‘ziek zijn’.
In de lente gaan we naar buiten
om te kijken hoe de natuur
ontwaakt.
We verkennen Bunsbeek.
Af en toe trekken we verder
weg naar een interessante
tentoonstelling of een tof en
leerrijk museum.
En de vijfde en zesdejaars gaan
op zeeklassen.

“ De Duizendpoot is

de beste school van
de wereld”

- MARTHA, 6 -

Onze school leest!

In de media wordt verteld dat het
leesniveau van de kinderen erop
achteruit gaat. We spelen hier
gericht op in met Kwartiermakers.
Elke dag wordt er in de klas
een kwartier extra gelezen of
voorgelezen door kinderen en
leerkrachten.
Goed voor het kind maar vooral
heel tof!

