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Aan iedereen een vredevol en vreugdevol
nieuw jaar gewenst!

Fietsenbergplaats
Net voor de kerstvakantie werd onze nieuwe fietsenbergplaats gebouwd. We
zijn heel tevreden met het resultaat
en willen de firma Verstraete
hartelijk danken voor de fijne
samenwerking. Het geheel mag
gezien zijn!
Alle kinderen kunnen hun fiets
vanaf nu op een aangename en
veilige manier achterlaten. Een
degelijk fietsslot blijft wel heel
belangrijk
aangezien
de
fietsenbergplaats overdag niet
wordt afgesloten. Elke avond om
19u00 wordt de fietsenberging gesloten en de volgende dag om 7u00
opnieuw open gemaakt.
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Digitalisering
Binnenkort krijgt u een document van de school met
daarop uw persoonlijke contactgegevens (adres,
telefoon, mail). Gelieve dit goed na te kijken (met
speciale aandacht voor het e-mailadres) en op school
terug te bezorgen. Vanaf januari zal de school de
briefwisseling op papier beperken tot een minimum.
Nieuwsbrieven, schoolrekeningen en de meeste
brieven zullen enkel nog via mail bezorgd worden.
Website
We zetten graag onze website ‘www.basisschooldoornstraat.be’ nog eens
in de kijker. Ouders kunnen er terecht voor heel wat praktische info over het
reilen en zeilen op onze school. We bieden een fotogalerij aan die de moeite
waard is om met de kinderen eens te bekijken. Onder de rubriek ‘kalender’
vindt u een agenda die geregeld aangevuld wordt en waarop belangrijke
dagen (schoolfeest, eerste communie, vrije dagen, …) terug te vinden
zijn.
Fluomaanden
Ook tijdens de maand januari blijft de fluoactie van kracht. In de
loop van november en december vonden er al vier controles
plaats. De resultaten zijn goed. Heel wat kinderen dragen hun
fluo hesje. De speelplaats kleurt ’s morgens fluo. Door dit nu en
dan in de klas ter sprake te brengen, houden we de actie
actueel.

Studie
Donderdag 12 januari is er omwille van de nieuwjaarsreceptie
voor het schoolteam geen studie voor de leerlingen van de
lagere school. Er is die avond wel opvang tot 19u00.

Infoavond 3de kleuter
Maandag 16 januari vindt er om 19u30 in onze eetzaal een infoavond plaats
voor ouders met kinderen in het 3de kleuter. We informeren u graag over de
overstap naar het 1ste leerjaar aangezien dit voor uw kind een grote stap is en
voor u wellicht een spannend moment. We hebben het o.a. over
schoolrijpheid en de voorwaarden i.v.m. taal en wiskunde die nodig zijn om
goed te kunnen starten in het 1ste leerjaar. Een persoonlijke uitnodiging volgt.
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Gedichtendag donderdag 26 januari
Met Gedichtendag gaat op de laatste
donderdag van januari traditiegetrouw
de poëzieweek van start.
26 januari staat poëzie al voor de
zeventiende keer centraal. Kranten,
tijdschriften, het internet, radio en
televisie gonzen die dag iets
poëtischer.
Bibliotheken, boekhandels en scholen organiseren voordrachten, lezingen,
tentoonstellingen, poëziewandelingen, schrijfwedstrijden, …
Ook op onze school gaat deze dag niet onopgemerkt voorbij. Via voordracht,
poëziewandelingen, creatieve schrijfoefeningen, ... dompelen we de kinderen
onder in een gezellig bad vol poëzie.
Lijmen
Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een vogeltje.
Een veulentje.
Een varkentje.
Ze
Ze
Ik
’t

zijn gevallen.
braken stuk.
heb ze gelijmd.
Is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een volentje.
Een veukentje.
Een vargeltje.

Lijmen
Joke van Leeuwen
In: Ozo heppiejer
(Querido, 2012)

Kom- en kijkvoormiddag in de peuterklas
Maandag 23 januari vindt er van 9u00 tot 9u30
opnieuw een kom- en kijkmoment plaats in de peuterklas
voor ouders met peuters die binnenkort naar school
mogen komen. Ook ouders met peuters die nog niet
ingeschreven zijn, nodigen we van harte uit. De kindjes
kunnen de sfeer eens opsnuiven en eens kennis maken
met de juf. Ouders krijgen wat praktische info mee en
kunnen vragen stellen.
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Oudercontact in de kleuterafdeling
Donderdag 26 januari nodigen we ouders met kleuters uit voor het
oudercontact dat plaats vindt in de klas. U krijgt hiervoor binnenkort een
persoonlijke uitnodiging waarop u een richtuur kunt aangeven dat voor u het
best past.

Om nu al te noteren in de agenda
vrijdag 3 februari
woensdag 15 februari
zaterdag 29 april

Vrije dag
Dikke truiendag
Schoolfeest

UIT HET PEDAGOGISCH PROJECT
Vormingsproject en breed zorgkader
Onze school biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze
aan kinderen, elk met hun talenten en behoeften, kwalitatief hoogwaardig
onderwijs, zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de
didactische verwerking. Zij legt de nadruk op een pedagogische benadering
van het kind en streeft de totale vorming van de persoon na. De ontplooiing
van hoofd, hart en handen staat hierin centraal. Onze school biedt alle
leerlingen optimale ontplooiingskansen op intellectueel, sociaal en affectief
gebied.
Grote nadruk ligt op het proces, op het ‘leren leren’, de leergierigheid en
nieuwsgierigheid, het probleemoplossend denken en het ‘tot inzicht komen’.
Er gaat veel aandacht naar kindgerichte werkvormen. Het kind helpen in
zijn groei naar creatieve zelfstandigheid, naar gemotiveerd en zelfstandig
werken, wordt als een opdracht van iedere dag ervaren.

SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
Tijdens de maand januari hebben we wat extra aandacht voor:
- de grootte van de letters en de cijfers. We letten erop dat kinderen niet
te klein schrijven.
Cijfers steken iets boven de geschreven letters uit.
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Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
aandachtspunt januari

LEEUW -

LEIDEN

leiden, geven van informatie en richtlijnen, voorstellen doen, raad
geven, ...
De leeuw is de koning van de dieren. Hij weet altijd raad en wijst de weg. Hij
neemt stevig de leiding in handen. Een kind dat zich gedraagt als een leeuw,
kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen, geeft
informatie aan derden, doet voorstellen, geeft advies...
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar:
Ik kan zeggen of tonen aan anderen wat ze moeten doen.
de
2 leerjaar:
Ik kan iemand een opdracht geven.
de
3 leerjaar:
Ik kan een voorstel naar voor brengen.
de
4 leerjaar:
Ik kan een spreekbeurt geven.
de
5 leerjaar:
Ik kan een verslag uitbrengen voor een groep.
de
6 leerjaar:
Ik kan de verantwoordelijkheid voor een groepstaak op mij
nemen.

PEDAGOGISCH DIDACTISCHE INFORMATIE
Gezondheidsrubriekje
Goeiemorgen!?
“Vroeger was ik elke morgen zenuwachtig. Nu gaat
het beter. Mijn juf geeft me elke ochtend een
knipoogje.”
Zeg elke morgen “Goeiemorgen”!
(juf Ria, uit brochure “Maak van je school een goedgevoel school”)
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AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.

ma 9 jan

- Derde maand van de fluomaandenactie (kleuter en lager)
- Instapdag voor nieuwe peuters
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:15 2de kleuter: Naschools kleuterturnen in de turnzaal
(organisatie juf Annelies)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)

di 10 jan

- 09:00
- 09:45
- 10:30
- 16:25

wo 11 jan

- 08:30 5a Medisch onderzoek in het CLB
(bus 8u30 en 11u50)

do 12 jan

- 13:30 K2b/3b en K3a: Toneel Kladeradatch in de afdeling
van het Noordveld

vr 13 jan

- 15:35 Naschools typen (organisatie juf Ria)

ma 16 jan

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:25 4a Workshop rond afvalbeheer en duurzame
consumptie
- 13:30 4b Workshop rond afvalbeheer en duurzame
consumptie
- 16:15 2de kleuter: Naschools kleuterturnen in de turnzaal
(organisatie juf Annelies)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)
- 19:30 3de kleuter: Infoavond voor ouders met kinderen in
de 3de kleuterklas

Zwemmen 1ste leerjaar
Zwemmen 3de leerjaar
Zwemmen 5de leerjaar
Naschools typen (organisatie juf Ria)
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di 17 jan

- 09:00
- 09:45
- 10:30
- 16:25

Zwemmen 2de leerjaar
Zwemmen 4de leerjaar
Zwemmen 6de leerjaar
Naschools typen (organisatie juf Ria)

do 19 jan

- 16:15 2de leerjaar: Naschools sport en spel
(organisatie meester Patrick)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)

vr 20 jan

- 15:35 Naschools typen (organisatie juf Ria)

ma 23 jan

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:00 Kom- en kijkmoment met mama en papa in de
peuterklas voor nieuwe peuters die binnenkort naar school
mogen.
- 16:15 2de kleuter: Naschools kleuterturnen in de turnzaal
(organisatie juf Annelies)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)
- 20:00 Ouderraad in de eetzaal
- 20:00 Infoavond in OLVH en Spes Nostra i.v.m. hun
aanbod in het secundair onderwijs voor ouders met
kinderen in het 6de leerjaar

di 24 jan

- 09:00 Zwemmen 1ste leerjaar
- 09:45 Zwemmen 3de leerjaar
- 10:30 Zwemmen 5de leerjaar
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Ria)
- 19:00 Infoavond in Immaculata i.v.m. hun aanbod in het
secundair onderwijs voor ouders met kinderen in het 6de
leerjaar

wo 25 jan

- 13:30 Basketbalinstuif voor de ingeschreven kinderen van
het 3de en 4de leerjaar in de sportzaal van de Koude
Keuken (organisatie meester Patrick)

do 26 jan

- Gedichtendag
- Poëzieweek van 26/01 tot 1/02: Thema: HUMOR
- 09:00 2a Bezoek aan het concertgebouw in Brugge
- 14:00 3de en 4de leerjaar FILM 'Reis naar het noorden' in
cinema Liberty
- 16:15 2de leerjaar: Naschools sport en spel
(organisatie meester Patrick)
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- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 Oudercontact in de kleuterschool
- 19:00 Infoavond in het VHSI i.v.m. hun aanbod in het
secundair onderwijs voor ouders met kinderen in het
6de leerjaar
vr 27 jan

- 15:35 Naschools typen (organisatie juf Ria)

ma 30 jan

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 13:30 2b Bezoek aan het concertgebouw in Brugge
- 16:15 2de kleuter: Naschools kleuterturnen in de turnzaal
(organisatie juf Annelies)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)
- 20:00 Infoavond in het Sint-Lodewijkscollege
(Magdalenastraat 30) i.v.m. hun aanbod in het secundair
onderwijs voor ouders met kinderen in het 6de leerjaar

di 31 jan

- 09:00
- 09:45
- 10:30
- 16:25

wo 1 feb

- Instapdag voor nieuwe peuters
- Lichtmis
- Teldag voor de school

do 2 feb

- 16:15 2de leerjaar: Naschools sport en spel
(organisatie meester Patrick)

vr 3 feb

- Vrije dag

ma 6 feb

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:15 2de kleuter: Naschools kleuterturnen in de turnzaal
(organisatie juf Annelies)
- 16:25 Naschools typen (organisatie juf Maaike)
- 16:30 4de, 5de en 6de leerjaar: Naschoolse expressie
(organisatie juf Charlotte)

Zwemmen 2de leerjaar
Zwemmen 4de leerjaar
Zwemmen 6de leerjaar
Naschools typen (organisatie juf Ria)
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