
N I E U W S  U I T  D E  S C H O O L
S i n t  C a j e t a n u s s c h o o l

Ik kan zoveel van jou leren !
Jij ziet, jij ziet wat ik niet zie.

Jij weet, jij weet wat ik niet weet.
Jij zoekt, jij vindt wat ik niet vond.

 
Jij bent anders door je jaren.

Jij bewandelt wegen waar ik nooit was.
Jij luistert en hoort een nieuwe melodie.

Jij viel en stond zo mooi op.
 

Jij bent anders door jouw ervaren.
Ik kijk naar jou.
Ik beluister jou.

Ik bewonder jou.
Ik kan zoveel van jou leren.

 
Bij een nieuw schooljaar hoort 

een nieuw jaarthema. 
Dit jaar staan we stil bij elkaars talenten 

en willen we van elkaar leren.

September : Wij leren in onze nieuwe klasgroep van elkaar
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin.

In september zagen we iedereen weer terug.  
Een nieuwe juf, een nieuwe klasgroep, 

voor sommigen een nieuwe vestiging of een nieuwe school ….
Zoveel kansen om van elkaar te leren.  Deze kansen grepen we met beide

handen, zodat september een maand was waarin we veel van onze
klasgenoten en juf geleerd hebben.



Oktober/ november 
Wij leren van onze grootouders ....

Grootouders leren onze wereld op school kennen ....
Grootouders zijn een vat van wijsheid waaruit je als kleinkind maar al te

graag van wil tappen. 
Omdat onze grootouders de kennis en vaardigheden die ze in de loop van

hun leven hebben vergaard aan ons willen doorgeven, brengen ze ons
belangrijke levenslessen bij en creëeren ze warme herinneringen

 voor later.
 

In oktober en november stond onze school open voor onze grootouders
om uit die vele vaten te kunnen tappen.

In de kleuterschool lieten de grootouders zich van hun sportieve kant zien
en turnden ze samen met hun kleine oogappels.  Ze ontdekten de mooie

natuur tijdens de herfstwandeling .  Kleuters leerden  hoe ze deeg
moesten maken waarvan ze overheerlijke wafeltjes bakten.  Sommige
grootouders lieten hun voorleestalent zien.  Kinderen genoten van de

warme voorleesstemmen die de verhalen tot leven brachten.



Oktober/ november 
Wij leren van onze grootouders ....

Grootouders leren onze wereld op school kennen ....
Ook in de lagere school waren onze grootouders present. 

Zij genoten ervan mee te leren in de klas met hun kleinkinderen en
waren aangenaam verrast over het hedendaags onderwijs waar

digitalisering zijn weg gevonden heeft. We hoorden hier en daar een
stem : "Als wij het vroeger op die manier hadden kunnen leren, zouden

we het beter begrepen hebben !"
Grootouders vonden het ook fijn, om hun vaardigheden en kennis met

de kinderen te delen. We zagen ze samen met de kinderen breien,
nestkastjes bouwen, aquarellen.  Ze vertelden verhalen over de oorlog,

grasduinden met hun kleinkind via foto’s in hun familie en haalden
leuke anekdotes op.  In één klas bereidden ze zich samen met de

kinderen voor op de kangoeroewedstrijd via de springmuiscompetitie.

8 november 
een boek loert om de hoek ….

Lezen is niet alleen een fijne manier om
even uit het hier en nu te ontsnappen, je

kunt ook veel van boeken leren. Je
maakt kennis met andere denkwijzen en
culturen, en leert op een andere manier

naar de wereld te kijken of je wordt
ondergedompeld in een wereld van

fantasie. Een boek kan je dus 
veel bijbrengen. 

Op 8 november zette onze school kinder-
en jeugdboeken en het lezen in de kijker.
We nodigden boekhandel Pardoes uit om
een mini-boekenbeurs op te bouwen in
onze school. Dat gaf ons de gelegenheid
om in deze gedigitaliseerde wereld ook

even stil te staan bij de rijkdom 
van een boek !



15 november
infoavond veilig online

Internet is er voor alle leeftijden.
Iedereen surft op de golven van
het world wide web...Maar niet

iedereen kan de stroom van
gegevens die op hem of haar

afkomt, juist inschatten. Daarom
moeten kinderen en jongeren in

hun internetgebruik begeleid
worden. Ook ouders kunnen hun
kind leren hoe het op een veilige

en verantwoorde manier kan
gebruik maken van internet.
Op 15 november kregen onze
ouders tips en trix voor veilig
internetgebruik bij kinderen.

Koop je weleens iets online ?
Surf via trooper.be/cajetanus
naar je favoriete webwinkel

en steun ons gratis! 

Rond de adventskrans
luisteren we naar verhalen,

zingen we liederen.
4 kaarsen ... nog 4 weken om   

ons voor te bereiden op de
komst van Jezus !

6 december
    Hij komt, hij komt,  

de lieve goede Sint.

Ja hoor, ook dit jaar kijken we uit
naar de komst van de Sint en 

Pietje Perk.
Benieuwd welke grappige verhalen

Pietje Perk ons nu weer zal
vertellen en .... 

Wat legt de Sint dit jaar in ons
schoentje ?

27 november ... advent 
We tellen af naar

Kerstmis. 

                            Iedereen
                         kent ze wel ...
                   de gekleurde drink-
          bekers van Ikea. Liggen
      ze bij jou thuis in de kast en
       gebruik je ze niet meer ? 
Breng ze naar de kleuterschool.

Daar krijgen ze een nieuw leven.
Onze kleuters maken er graag
torens mee op de speelplaats !


