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Over het schoolmuurtje
Welkom in de wereld van De Weide, een methodeschool in Erpe-Mere die al sinds 1973
ervaring heeft in ervaringsgericht onderwijs. We zijn een school die onderwijs op maat van de
kinderen brengt, en daarom heel graag vol nieuwsgierigheid eens over het schoolmuurtje kijkt.
In dit magazine nodigen we jullie uit om hetzelfde te doen en bij ons binnen te kijken.
Jullie zijn de ouders, grootouders en andere familieleden van onze kinderen. Jullie zijn de
buurtbewoners van de wijken rond de Sint-Apolloniastraat, waar onze school is gevestigd.
Jullie zijn de vele sympathisanten en vrijwilligers op en rond onze school.
En wie weet zijn jullie de ouders van een kleuter die straks met veel plezier naar onze school
komt en er in alle warmte mag groeien en bloeien. Om op die manier eerst de ‘Weidewereld’ te ontdekken, en daarna de wijde wereld. Die van over het schoolmuurtje.

KALENDER 2020
Woensdag 23 september van 9.30 tot 11.30 uur: openklas
Donderdag 22 oktober om 19.30 uur: infoavond
Zaterdag 28 november van 14 tot 20 uur:
opendeurdag in eindejaarssfeer
Rondleidingen en inschrijvingen: steeds mogelijk op
vraag via info@deweide.be of 0472 31 39 43
Info- en inschrijvingsmomenten tijdens de zomervakantie:
zie www.deweide.be
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De Weide

Kort en Bondig

Wie zijn we?

Welbevinden

De Weide staat voor huiselijk en kleinschalig
onderwijs, gedragen door de ouders,
bouwend op het welbevinden en de ervaring
van onze kinderen.

Een kind dat zich goed voelt, is leergierig.
Huiselijkheid en kleinschaligheid laten toe in
ieder kind het beste naar boven te halen.
We stimuleren hun zelfvertrouwen, creativiteit
en assertiviteit. We volgen hen van nabij op,
alsook de interactie tussen de kinderen.
We leren hen verdraagzaam te zijn, zich open
te stellen voor elkaar en voor hun omgeving te
zorgen. De Weide is een erkende school.
De eindtermen die de Vlaamse overheid
oplegt, zijn ook van toepassing op ons.

Huiselijk
De Weide heeft geen schoolbel. Ouders hebben een sleutel van de schoolpoort. Ouders
kunnen vrij de lokalen in en uit wandelen en
kunnen ’s ochtends in de keuken nog wat
blijven hangen om een koffie te drinken of bij
te praten. Huiselijkheid betekent ook dat de
kleinsten een dutje kunnen doen als ze dat
nodig hebben.

Samen
De Weide draait op betrokkenheid. Ouders
zijn lid van de vzw van de school, poetsen
in een beurtrol de lokalen, snijden dagelijks
vers fruit voor de kinderen, doen klusjes en
boodschappen, verzorgen ateliers, staan in
voor het transport naar de turnzaal en springen
bij in klusdagen. Ze zijn ook welkom in de klas
en worden mee uitgenodigd om na te denken
over de ontwikkeling van de kinderen.

Kleine klassen
De Weide telt niet meer dan tachtig kinderen,
kleuteronderwijs én lagere school samen. Per
geboortejaar zijn er dus een achttal kinderen. Ze lopen school in vier leefgroepen: de
kleuters vormen leefgroep 1, de kinderen van
het eerste en tweede leerjaar leefgroep 2, die
van het tweede en derde leerjaar leefgroep
3 en de twee oudste jaren leefgroep 4. Voor
leefgroep 1 – de kleuters – is er nog plaats
voor het schooljaar 2020/2021.
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Kleine Weide
Leefgroep 1

We creëren gezelligheid,
geborgenheid en veiligheid
Samen eten, samen vieren, samen in de
klas: van klein tot groot, samen zwemmen,
samen op kamp, ...

We willen dat iedereen zich
goed voelt en zichzelf kan zijn
De axenroos (zie ook pagina 10) geeft ons
een mooie kijk op wie we zijn en hoe we
ons voelen.

Kinderen zijn betrokken bij het
klas- en schoolgebeuren
We maken samen plannen voor de dag, de
tuin, de feesten, de projectvoorstellingen, ...
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De 100 talen van
een kind
 Het kind heeft honderd talen,
honderd handen,
honderd gedachten,
honderd manieren van
denken, van spelen,
van spreken.
Uit: Zeker, de honderd is er wél. - loris Malagutzi

• Beelden uiten (creatieve expressie is het
middel, niet het doel).
• Alleen van de kinderen zelf kan je dingen
leren die over kinderen gaan.
• Een kind is regisseur van zijn eigen
ontwikkeling.
• Een kind ontwikkelt op “eigen” tempo
met “eigen” competentie, creativiteit,
intelligentie.
• Een kind beschikt over een eindeloos
repertoire aan communicatiemogelijkheden.
• Staffen, ouders, andere volwassenen
hebben als opdracht om kinderen de
mogelijkheid te geven om al deze talen te
ontwikkelen en te “spreken”.
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Fijn masseren, fijn masseren, fijn masseren!
(Massageliedje uit “Spelenderwijs” – Ellen Noor)

We zorgen voor elkaar
met heel veel liefde

Bij Massage voor en door
kinderen leren de kinderen
te ontspannen. Ontspannen
kinderen voelen zich gelukkiger
en bewegen zich daardoor
gemakkelijker in een groep.
Dit verbetert welbevinden en
betrokkenheid en vermindert
negatief gedrag. Massage voor
en door kinderen leert kinderen
elkaars grenzen te respecteren
en leert ze bewuster te
bewegen…. Via liedjes,
spelletjes leren kinderen een
vast massagepatroon aan en
wordt dit herkenbaar waardoor
ze zich veiliger voelen. Naast
het masseren besteden we
tevens aandacht aan contact,
concentratie, ontspanning,
bewustwording en verbinding….
en staat “samen genieten”
centraal in de beleving!

We genieten van elk moment
en elke dag!

En natuurlijk nog zoveel meer!
Spring gerust eens binnen en geniet lekker mee.
6

Grote Weide
Leefgroep 2

Lezen
Lezen vinden we belangrijk. In het eerste
leerjaar leren we lezen en schrijven en we doen
dat niet alleen in boekjes.
We ontdekken de letters door ze te vormen
met verschillende materialen. We gaan ook
vaak naar de bibliotheek in Erpe-Mere. Hier
leren de kinderen boeken op hun niveau
uitkiezen. Twee keer per week houden we
leesgroepjes in Grote Weide. Oudere kinderen
begeleiden dan jongere kinderen in hun
leerproces. We schrijven ook vrije teksten, die
dan worden voorgelezen in de klas.

In bouwen
zijn wij sterk
Leefgroep 2 houdt ervan
aan de slag te gaan in de
bouwhoek.
Met verschillende materialen
bouwen ze de zotste
bouwwerken.
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Projecten
Onze projecten ontstaan meestal vanuit de onderzoeksvragen van de kinderen. Ze krijgen de
vrijheid een voorstel uit te werken. We proberen in die projecten zoveel mogelijk te ervaren.
Waar mogelijk gaan we op uitstap. Op het einde evalueren we het project en bundelen we het
in een voorstelling, een boek of een tijdelijk museum.

Project fietsen
De kinderen leerden de
verschillende fietsonderdelen
kennen, maakten muziek met
fietsen, maakten schilderijen
al fietsend, leerden veilig op
straat fietsen.
We sloten het project af met
een kleine fietstocht in de
schoolomgeving.

Project dino’s
Tijdens dit project dompelden we ons onder in de wereld van de
dino’s. We leerden dinoskeletten kennen en maakten deze na.
We groeven dinoskeletten op als echte paleontologen. Op het
einde van het project gingen we op uitstap naar het dinomuseum!
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Leefgroep 3
Gedichtenweek
We hebben verschillende
gedichten ontdekt.
Dan moesten ze zelf gaan schrijven
dat lukte niet direct.
Want woorden op elkaar doen rijmen.
Is niet zo gemakkelijk als twee
papiertjes aan elkaar lijmen.
Maar goed, onze hoofden
daarover gekrakt.
Voor een dichter hebben we
nu meer respect.

De buitenles
Buiten leren, zich vooral amuseren
en daarbovenop frisse lucht
inhaleren!
Leren door te ervaren,
dat vergeten we voor geen jaren.
Leren met plezier is de tofste manier.
Dit helpt ons onthouden
en dan kunnen we ook beter
tegen de koude!
Hierna kan ik mijn oefeningen
beter maken, dus dit is het ons
gemakkelijker maken!
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Project Axenroos
De Axenroos leert ons aan de hand van
dieren met onze emoties om te gaan.
We kropen in de huid van elk dier, speelden
spelletjes en schreven een gedicht

Als trotse pauwen schudden ze leuke
voorstelkringen uit hun mouwen.
Wij als wasberen geven pluimen en veren.
En haviken zijn we ook met goede tips
die ik voor de volgende keer onthoud
voor mijn andere coole tricks.
De dieren gebruiken we overal
Want goed omgaan met elkaar was een noodgeval
We leren ze daarom ook toepassen
Zodat we met elkaar communiceren met hoge klasse

Leefgroep 4
Français
In Leefgroep maakten we
kennis met de Franse taal.
We gingen aan de slag met
Franse recepten en leerden
de woordenschat terwijl we
een dessert maakten.

Actief leren
We houden er van om actief
te leren.
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Uitstappen
Uitstappen maken doen we
heel graag! Tijdens deze
uitstap leerden we over
hernieuwbare energie.

Feesten!
In De Weide wordt er heel wat afgefeest.
Hier zie je beelden van onze
jaarverbranding, waarmee Leefgroep 4 het
kalenderjaar afsluit.
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BELETTERING - BEDRUKKING
VOERTUIGEN - KLEDIJ - CADEAUTJES,...

16
0476 39 55 12
ine@printine.be

FRITUUR
ALAIN

GENTSESTEENWEG 349
9420 ERONDEGEM
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Stichelendries 56
9340 Oordegem
09/369 81 22

DOE HET ZELF

heco
Gentsesteenweg 259
9420 Erpe-Mere (Erpe)

Gentsesteenweg 152
9420 Erpe
053/80 40 51

Tel. 053 80 27 52
Fax. 053 80 78 50

Gentsesteenweg 325 - 9300 Aalst
Ma-Vrij 7u - 18u
Za
9u - 17u

T. 053 77 60 01
F. 053 79 03 70
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info@debisschop.be
www.debisschop.be

Gentsesteenweg 329
9300 Aalst
Ninoofsesteenweg 77
1700 Dilbeek
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voor al uw kleur en technisch advies...
Gentsesteenweg 444, 9300 Aalst, België
Tel. 053/71 00 20
colora.aalst@colora.be - www.colora.be

Oude Gentbaan 255
9300 Aalst
Tel: 053 705 222
www.trek-king.be
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Elke week heerlijk verse
biologische groenten en fruit?

Jouw voordelen:
•
•
•
•
•

Lekker
en gezond

Alles is biologisch, krakend vers en lokaal
geproduceerd
Je krijgt wekelijks gezonde seizoensproducten
aan een scherpe prijs
Je kan een pakket op jouw maat kiezen:
voor 1, 2 of 4 personen
Je hebt een vast abonnement dat eenvoudig
opzegbaar is
Met 30 afhaalpunten is er altijd wel één in jouw buurt!

Zin in lekker en gezond?
Surf voor alle info naar www.deloodsvzw.be
De Boerderij – Kerrebroekstraat 145 – 9300 Aalst – 053 77 65 72

De Boerderij is een project van De Loods vzw. Wij stellen meer
dan120 mensen tewerk die elders moeilijk aan een job geraken.

v.u. De Weide • kleuter- en lagere school • St-Apolloniastraat 11, 9420 Erpe-Mere

BESTEL EEN GROENTE- EN/OF
FRUITPAKKET BIJ BOERDERIJ
DE LOODS

