GOED OM WETEN

15 Onze ‘Leefthema’s’ zijn een uniek opzet!
Op een structurele manier wordt wekelijks een halve lestijd op het uurrooster besteed om een welbepaald opvoedingsaspect in
de schijnwerper te plaatsen: gezondheid, milieu, pestgedrag, sociale vaardigheid, leren leren en verkeer. Om de slagkracht te
vergroten gebeurt dit in de mate van het mogelijke gelijktijdig voor heel de school! Stuk voor stuk items waar uiteraard het hele
jaar door en in allerlei activiteiten aandacht wordt aan besteed maar toch vindt ons team het noodzakelijk om expliciet tijd te maken voor deze belangrijke aspecten van het opvoedingsproces van onze leerlingen.
Leefthema’s hebben dan ook alles te maken met het welbevinden van onze kinderen: het geven van zelfvertrouwen, weerbaarheid, vitaliteit, open en ontvankelijkheid, zichzelf zijn, van bestaan genieten, plezier beleven aan elkaar en de dingen, ontspannen,
spontaan zijn, gevaren zien, verantwoordelijkheidsgevoel…
Ook in de kleuterafdeling wordt reeds een eerste aanzet gegeven.
De leefthema’s worden door het team geregeld herwerkt. Het weekthema wordt voorgesteld tijdens de weekopening op maandag. Een neerslag van het wekelijkse thema is terug te vinden in de vorm van affiches in de klas, de school, de lichtkrant en via
een sticker in de agenda van de leerlingen (lagere afdeling). Een evaluatie vindt u ook geregeld terug in het tweemaandelijks rapport..
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Week Periode

95

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1-2 september
5-9 september
12-16 september
19-23 september
26-30 september
3-7 oktober
10–14 oktober
17-21 oktober
24-28 oktober
7-10 november

11
12
13
14
15
16
17

14-18 november
21-25 november
28-2 december
5-9 december
12-16 december
19-23 december
9-13 januari

18

16-20 januari

19
20
21
22

23-27 januari
30-3 februari
6-10 februari
13-17 februari

23

27-2 maart

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

5-9 maart
12-16 maart
19-23 maart
26-30 maart
16-20 april
23-27 april
2-4 mei
7-11 mei
14-16 mei
21-24 mei
30-1 juni
4-8 juni
11-15 juni
18-22 juni
25-29 juni

Thema

Inhoudelijk

Sociale vaardigheid
Pestpreventie
Leren leren
Verkeersopvoeding
Sociale vaardigheden
Verkeersopvoeding
Milieuopvoeding
Gezondheidsopvoeding
Pestpreventie
Sociale vaardigheden
Pestpreventie
Verkeersopvoeding
Milieuopvoeding
Verkeersopvoeding
Pestpreventie
Gezondheidsopvoeding
Leren leren
Leren leren
Sociale vaardigheden
Milieuopvoeding
Pestpreventie
Verkeersopvoeding
Sociale vaardigheden
Verkeersopvoeding
Gezondheidsopvoeding
Pestpreventie
Sociale vaardigheden
Pestpreventie
Verkeersopvoeding
Milieuopvoeding
Leren leren
Pestpreventie
Verkeersopvoeding
Gezondheidsopvoeding
Sociale vaardigheden
Pestpreventie
Verkeersopvoeding
Leren leren
Pestpreventie
Sociale vaardigheden
Verkeersopvoeding
Milieuopvoeding
Gezondheidsopvoeding

Ervaringen delen
We spreken elkaar aan met de voornaam
Mijn agenda
Afspraken in het verkeer
Aardig doen
Veilig op weg tussen huis en school
Zwerfvuil
Elke dag sport
Wij sluiten niemand uit!
Samen spelen en werken
Wij lachen niemand uit!
Zien en gezien worden
Lawaai
Meerijden in de auto
Wij spreken geen kwaad over anderen!
Beter voorkomen dan genezen
Wat hoort waar?
Wat doe ik vandaag?
Taak uitvoeren
Dieren en hun verzorging
Wij doen anderen geen pijn!
Een ongeval, help!
Jezelf presenteren
Met de auto, de bus, de fiets of… lekker te voet!
Je mag niet alles!
Wij zijn eerlijk tegenover elkaar
Een keuze maken
Wij luisteren naar elkaar
Veilig te voet
Nieuw leven
Mijn werkomgeving
Wij durven ons verontschuldigen!
Mijn fiets is gezond!
Ik sla mij erdoor!
Opkomen voor jezelf
Wij blijven van elkaars spullen af
Leren fietsen
Herhalen
Wij zijn verdraagzaam en nemen elkaar zoals we zijn
Omgaan met ruzie
Veilig spelen!
Water… bron van leven
Voel je wel in je vel!

