
2021-2022, een nieuw schooljaar is gestart. De eerste
septemberrush is al een beetje gaan liggen. Ondertussen zit
er hopelijk wat routine in de ochtend: boterhammetjes
geraken op tijd gesmeerd, boekentassen staan van ’s
avonds klaar, kinderen worden zonder wenen aan school
afgezet (of met wenen, want dat is ook ok) en bij de eerste
koffie lees je de krant of deze nieuwsbrief. Wij zijn
namelijk ook opnieuw gestart! En wat zou een start van
PIXEL zijn zonder nieuwsbrief? We kijken met heel veel
enthousiasme uit naar komend schooljaar en gaan met veel
plezier opnieuw met jullie en jullie leerlingen aan de slag!
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WIST JE DAT ...

… onze coördinator Ruth Mertens in juni bevallen
is van Wout? Op 11 oktober is ze, met veel
energie, opnieuw aan de slag gegaan. In al die
maanden werd ze vervangen door Erika Baert.
Dankjewel Erika en welkom terug Ruth!

... Stefi en Sarah een nieuwe uitdaging aangaan?
We wensen hen allebei veel succes toe.

... onze wekelijkse vergaderingen opnieuw fysiek
doorgaan? Wij kunnen dus opnieuw bijpraten en
koffiekoeken eten tijdens de pauze. Dit bevordert
de groepssfeer. 

... ons team dit schooljaar versterkt wordt door
Christina? Zij is een studente ‘klinische
orthopedagogiek’ en mag meedraaien als een
volwaardig teamlid.

... er opnieuw heel wat boeiende projecten op de
planning staan? Meer hierover vernemen jullie
zeker via Facebook en andere kanalen.

BESTE ALLEN

... ook jij kan deel uitmaken van het Pixelteam?
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief naar
ruth.mertens@sgrdender.be 



Meditatie

"Kinderen zijn als een spiegel. Wat ze
zien en horen, doen ze. Wij kunnen een

goede reflectie voor hen zijn."
-

K. Heath

Vanuit Basisschool De Kleine Prins in Lede kwam de vraag of Pixel
een inleefsessie kon brengen omtrent AD(H)D, DCD en executieve
functies. Het team was enthousiast om met deze vraag aan de slag
te gaan en bood de leerkrachten een boeiende en leerrijke sessie.
Enerzijds werd een theoretisch kader geboden, anderzijds werden
concrete handvaten, tips en tricks gedeeld. 

inleefsessies

Op 31/8/2021 had PIXEL Andy Merckaert van
"Stilstand" te gast. Hij kwam het hoe en het waarom
van meditatie verduidelijken. Er werd gemediteerd
op matjes en kussens. We nemen deze filosofie ook
mee naar onze leerlingen en scholen. 

Schrijfhulpmiddeltjes

De werkgroep "Motoriek en Sensoriek" heeft nieuwe
schrijfhulpmiddeltjes aangekocht voor het PIXEL team.
Zij hebben een powerpoint gemaakt met de werking van
alle schrijfhulpmiddeltjes die beschikbaar zijn. Zo kan
het PIXEL team op een efficiënte manier op zoek gaan
naar het schrijfhulpmiddel en deze uitproberen bij hun
leerling.

GOOD PRACTICES

Voor het project sociaal-emotioneel leren sloegen
enkele ondersteuners met verschillende expertise
van alle onderwijsniveaus de handen in elkaar. De
uitkomst van dit project is een vragenlijst die naar de
beginsituatie van een klas peilt en op die manier de
leerkracht en de ondersteuner een waaier aan
mogelijke acties biedt. Dit onder de vorm van lessen,
werkvormen, activiteiten,...

Sociaal-emotioneel leren
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