
Op maandag 12 oktober vond onze jaarlijkse veldloop plaats, maar deze 

keer wel een tikkeltje anders. Dit jaar was het geen typische veldloop 

met alle scholen van Molenbeek, maar een gezellige stempelloop per 

school. Wij mochten de spits afbijten en onze Sint-Albertketten hebben 

dit weer fantastisch gedaan!  

 

Proficiat aan jullie allemaal! 

 

 

 

 
 

 

Filosoferen met kinderen 
 

Op woensdag 25 november staat er voor ons leerkrachtenteam een Pedagogische Studiedag op het programma 

over Filosoferen met Kinderen. Tijdens het begin van de jaren 2000 introduceerden wij deze methodiek op de 

Sint-Albertschool en pasten wij deze structureel in onze klassen toe. De voorbije jaren zijn er heel wat nieuwe 

leerkrachten op onze school gestart die ook graag willen leren om te filosoferen. Deze studiedag biedt voor hen 

een introductie en voor de ‘anciens’ onder de leerkrachten een verdieping in de methodiek. Door te filosoferen 

leren kinderen luisteren naar mekaar, respect hebben voor de mening van de ander en hun gedachten beter 

verwoorden. Ze denken na over belangrijke levensvragen en stellen vanzelfsprekendheden in vraag. 

Filosoferen verruimt hun wereldbeeld.  
 

 

Oudercontacten 
 

De oudercontacten kunnen deze maand niet op school plaatsvinden. Deze gaan ofwel online of telefonisch door 

in de week van 16 tot 20 november. U zal hiervoor een uitnodiging ontvangen met inschrijfstrookje via brief van 

de klasleerkracht van uw kind. Voor de lagere school zullen ook de rapporten op dat moment besproken worden. 

We hopen ALLE ouders op deze manier te bereiken. Lukt dit echt niet, contacteer dan de klasleerkracht. 

 

 

Wat een 

culinaire maand! 

Want ook het 

derde leerjaar 

maakte zelf een 

heerlijk 

middagmaal.  

1 2 3 

Spaghettiiiiiiii 

 

De eerste kleuterklas aan 

het experimenteren met 

wasknijpers. 

 

WhatsApp-groepen 
 

Eerst en vooral willen we de klasouders hard danken om zich in te zetten voor de organisatie van deze 

Whatsappgroepen. De communicatie via Whatsapp heeft tijdens de coronacrisis een groot verschil gemaakt.  

 

Hierbij willen we graag het volgende opnieuw verduidelijken: 

- De WhatsApp-groepen zijn hoofdzakelijk bedoeld ter communicatie tussen ouders. In tweede optiek is er 

ook de mogelijkheid tot doorgeven van informatie. Het doorgeven van informatie beperken we echter tot: 

- Info vanuit de klasleerkracht aan de klasouders (en zo naar andere ouders) 

- Info vanuit het oudercomité aan de klasouders (en zo naar andere ouders) 

Echter, in de omgekeerde richting geldt de communicatie niet. De klasouder is niet de boodschapper tussen andere 

ouders en de leerkracht. Als een ouder een probleem ervaart, kan hij rechtstreeks met de leerkracht in gesprek gaan. 

Zo kunnen we constructief communiceren. 
 

 

2 x Dialoog 
 

Onze school organiseert deze maand twee keer een online ‘Dialoog’ vergadering voor ouders. Onze directie (Juf 

Eva) en de beleidsmedewerker (Meester Eddie) zullen op deze momenten met ouders in gesprek gaan. Het is de 

bedoeling om bedenkingen, ideeën, bezorgdheden, vragen… rond de schoolwerking met mekaar uit te wisselen. 

Individuele problemen met leerlingen komen daar niet aan bod (deze kunnen besproken worden op de 

individuele oudercontacten die ook deze maand plaatsvinden).  

De eerste Dialoog-sessie vindt plaats op dinsdag 17 november van 09.00-11.00 

De tweede Dialoog-sessie vindt plaats op dinsdag 24 november van 19.00-21.00 

Wil u met ons meepraten op één van de sessies?  

Stuur dan een mail naar sintalbertschool@skynet.be met vermelding welke sessie u verkiest en uw e-mailadres 

waarop we u mogen uitnodigen voor een google-meet online vergadering. Hopelijk en graag tot dan! 

 

 

 

Het zesde leerjaar heeft 

zelf eten gemaakt met 

overschotten van de markt. 

Op het menu:  

courgettesoep,  

patatouille (ratatouille 

van ovenfrietjes) en 

appelcrumble als dessert.  

 

Mmmmmmmmm   

 



16 – 20 november: online of telefonische oudercontacten.  Zie invulstrookje 
van de klasleerkracht. 
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Dialoog online 

 
Pedagogische 
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Beste ouder(s) 

We missen jullie! Echt. Op de speelplaats, de babbeltjes, jullie glimlach, praten 

over je/jullie kind(eren), een koffietje tijdens Café Albert, napraten op onze 

speelplaats wanneer de schoolbel is gegaan … We zijn dit contact met jullie 

doorheen de jaren zo gewoon geworden dat het nu aanvoelt alsof we een stuk van 

onze eigenheid verloren zijn... 

 

We missen het ook om jullie over onze school te vertellen. Het gaat goed binnen 

onze schoolmuren. Doodgraag zouden we jullie vertellen dat we ons amuseren en veel 

prachtige dingen zien gebeuren binnen de klas- en schoolmuren. We denken alleen al 

maar aan de kunstwerken die hier verrijzen door de samenwerking met de academie, 

het enthousiasme van de kinderen als ze terugkomen van de grappling, de kinderen 

die elkaar (terug)vinden op de speelplaats, kinderen die leren en leven met 

goesting, die dansen tijdens de middag, die groeien en ontwikkelen als kolen…  

 

Daarom hebben we besloten om onze Dialoog terug in het leven te roepen. Al is het 

maar om jullie even online dag te zeggen, te vragen hoe het gaat en te luisteren 

naar jullie ideeën en vragen. We kijken er alvast naar uit! 

 

Toch zijn deze tijden ook moeilijk geweest. Voor jullie, maar ook hier op school. 

We hebben heel wat leerkrachten moeten missen omdat ze in contact kwamen met 

iemand die besmet was. Door de afwezigheid van collega’s werden klassen 

opgevangen, bewakingen overgenomen … 

 

 

 

Doordat er een uitbraak van corona was bij 

het IBO hebben we met man en macht alle 

toezichten tijdens de middagen overgenomen. 

Elke middag stonden zes à acht leerkrachten 

klaar om toezicht te houden. Best zwaar en 

vermoeiend. We organiseerden uitstappen, 

bijvoorbeeld de openluchtklassen, theater- en 

bibliotheekbezoek, waar best veel tijd in 

kroop via naschools overleg om ze coronaproof 

te laten doorgaan… om ze daarna jammerlijk te 

moeten annuleren. De werkbelasting lag 

bijzonder hoog de voorbije periode. We zijn 

daarom ongelofelijk fier op zo’n super team 

met leerkrachten die dit allemaal dragen 

zonder morren, die blijven doorgaan, die zich 

fantastisch aan alle maatregelen houden, die 

kinderen elke dag weer motiveren, coachen, 

helpen, ondersteunen ... 

 

juffen en meesters 

 

BREAKING NEWS: Meester Egbert is papa geworden!!   

Proficiat met jullie kleine wonder!  
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