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Spelletjes- en bingoavond 24 november
Een grote dankjewel aan alle kinderen en hun
ouders voor de aanwezigheid. De eetzaal zat
afgeladen vol. Er werd gezellig gespeeld en ook
de kinderbingo was opnieuw een schot in de
roos. Het was alweer een gezellige avond. Ook
de ouderraad was onmisbaar. Ze zorgden voor
heel wat spelletjes, regelden de ontlening ervan
en organiseerden de bar en de kinderbingo. En
dit volledig vrijwillig. We zijn hen heel erg
dankbaar.

Fluo-maanden-actie
Ook tijdens de maand december staat fluo centraal. De actie
kent tot nu toe succes. De kinderen gaan voor een volle
stickerkaart en kijken uit naar de verrassing. Tijdens de
maand november vonden al twee controles plaats. Er zijn er
dus nog vijf te gaan. Onze speelplaats en vooral het
straatbeeld kleuren alleszins fluo. En dat is uiteindelijk onze
bedoeling.
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Bezoek van Sinterklaas
Woensdag 6 december bezoekt Sinterklaas onze
basisschool.
Rond 8u45 is er een ontmoeting op het balkon van de
speelplaats. Ouders die hier graag een kijkje komen
nemen, zijn van harte welkom.
Daarna gaan Sint en Piet langs in alle klassen.
Proefwerken in het 4de, 5de en 6de leerjaar
December is de maand van de tussentijdse proefwerken in het 4de, 5de en 6de
leerjaar.
We vinden een rustige kijk hierop belangrijk. We proberen dit ook aan de
kinderen duidelijk te maken.
Indien u vragen hebt over de toetsenperiode of als er zaken onduidelijk zijn,
kunt u gerust contact opnemen met de leerkracht.
De proefwerkenperiode in het 4de leerjaar start ten vroegste op maandag 11
december en duurt ten laatste tot vrijdag 15 december.
De proefwerkenperiode in het 5de en 6de leerjaar start ten vroegste op
maandag 11 december en duurt ten laatste tot maandag 18 december.
Oudercontact op dinsdag 19 december
Het oudercontact voor de kleuterafdeling vindt plaats op
donderdagavond 1 februari 2018. Dit heeft te maken met de
methode die de kleuterleidsters in hun klas hanteren.
Het oudercontact voor de lagere afdeling vindt plaats op
dinsdag 19 december. U ontvangt nog een brief hiervoor.
Los van dit oudercontact mag u ook op gelijk welk ander moment een
gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.
Lokalen voor het oudercontact:
Elke leerkracht houdt het oudercontact in de eigen klas.
Juf Ria, de zorgcoördinator van de school, ontvangt ouders in haar lokaal op
de speelplaats.
De medewerker van het CLB, dhr. Jan Duthoo, is niet aanwezig tijdens het
oudercontact. Voor een gesprek met hem kunt u een afspraak maken via juf
Ria, een bezoek brengen aan het CLB of het CLB telefonisch contacteren
(050/440220).
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Kerstmarkt op donderdag 21 december
Donderdag 21 december organiseren de kleuterschool en de lagere school
een gezellige kerstmarkt op de speelplaats. De kerstmarkt vangt direct na
schooltijd aan (om 16u05) en duurt tot 20u00. Wat valt er die avond o.a. te
beleven?
1. Verkoopkraampje per klas met leuke, zelfgemaakte
kerstartikelen
2. Verkoopkraampje van enkele ouders of
sympathisanten met zelfgemaakte spullen
3. Verschillende eetkraampjes
4. Bar van de ouderraad
5. Workshops voor de kinderen
6. Een kerstkoor (om 17u00 en om 18u00)
Last but not least komt de kerstman langs.
Een persoonlijke uitnodiging met praktische afspraken volgt nog via mail.
Kerstkaarten van de kinderen te koop
Alle kinderen maakten onlangs een mooi
kunstwerk
op
papier
dat
door
een
gespecialiseerde firma in kerstkaarten werd
omgetoverd. Uw kind krijgt hiervan 8 pakketten
met telkens 8 kerstkaarten mee naar huis om
misschien ook oma en opa zo aan kerstkaarten te
helpen.
De kostprijs per pakket bedraagt € 6. Dit wordt
verrekend via de schoolrekening. De school
betaalt de firma € 4 en wint dus € 2 per pakket.
Met de winst wordt er extra schoolmateriaal gekocht.
Pakketten die u niet aankoopt, dient u ten laatste maandag 18 december
terug op school te bezorgen. Alvast bedankt om de school met deze actie te
ondersteunen. We wensen u alvast veel plezier met de kerstkaarten.
De Advent begint op zondag 3 december
Als katholieke school maken we van de advent een
sterke periode in de klas. Het kerkelijk jaar vangt weer
aan. De hele cyclus herhaalt zich. Misschien raken we
dit wat gewend. Maar toch, … gaan we niet voorbij aan
de bereidheid om met de kinderen een groene krans te
vlechten, een kaars te ontsteken en een lied te zingen
van hoop en verwachting. Ook kinderen ondervinden
soms tegenslag en verdriet. Het doet hen dan ook
deugd als ze zich gesteund voelen in hun hoop naar
wat meer licht in de duisternis, naar wat moed in moeilijke tijden.
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OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA
maandag 22 januari (9u00-9u30)
maandag 29 januari om 19u30
donderdag 1 februari

Kom- en kijkdag voor nieuwe peuters
Infoavond voor ouders met kinderen in
het 3de kleuter
Oudercontact in de kleuterschool

Stage lager
Stageklas
2a juf Liesbeth
4a juf Katrien
3a juf Babette

Observatiedag

Stageperiode
27/11-11/12
28/11-5/12
28/11-5/12

Naam student
juf Zoë
juf Sophie
meester Gert-Jan

AANDACHTSPUNT SCHRIFT
Elke maand zetten we ook één aandachtspunt van schrift in de kijker:
Vasthouden schrijfgerief
wijsvingers lichtjes gebogen op ongeveer 2cm van de punt
kneukelen is vermoeiend
Al van in de kleuterklassen besteden we hier aandacht aan.

UIT HET PEDAGOGISCH PROJECT
om even bij stil te staan:
Herkenbare katholieke school
Onze school baseert zich op de levenshouding die gegroeid is uit de
bijbelschristelijke
geloofstraditie
en
waarborgt
een
hedendaags
geloofsaanbod aan de jeugd. Dit vertaalt zich o.a. in hedendaagse lessen
godsdienst waarin we ‘vreugde en hoop’ willen wekken bij de kinderen. We
vormen een werk- en leefgemeenschap waarin we samen het geloof beleven,
in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en
mislukken. De openheid voor diepere levensvragen en de zorg voor de
beleving van de evangelische en tevens menselijke waarden zijn belangrijke
kenmerken van onze school en ontdekken de kinderen in hun persoonlijk
contact met de leerkracht.
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Onze school maakt werk van aangepaste pastorale animatie en verzorgt op
de belangrijke momenten van het kerkelijk jaar kindgerichte vieringen. Ook de
beleving van de christelijke solidariteit met o.a. de derde en de vierde wereld
is haar eigen.

Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
aandachtspunt december

POES - GENIETEN
Genieten van aangeboden diensten en goederen, zich laten bedienen,
vragen om verzorgd te worden.
Een poes vraagt om geaaid te worden. Ze begint te spinnen en te ronken als
je haar vertroetelt. Een kind dat zich gedraagt als een poes, kan om hulp
vragen, kan ervan genieten als anderen hulp aanbieden. Het is dankbaar
voor wat het aangeboden krijgt (snoepjes, cadeautjes, een helpende hand,
...).
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar:
Ik ben dankbaar als ik iets krijg.
de
2 leerjaar:
Ik ben beleefd als ik iets moet vragen.
de
3 leerjaar:
Ik kan genieten van wat ik aangeboden krijg.
de
4 leerjaar:
Ik kan mij laten helpen.
de
5 leerjaar:
Ik kan iemands hulp inroepen.
de
6 leerjaar:
Ik durf opkomen voor mijn eigen wensen.

PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
Gezondheidsrubriekje
Ik voel me vandaag zo…
We hebben allemaal een denkbeeldige rugzak. Daarin
zitten ervaringen, gewoontes en ideeën uit onze omgeving.
Deze hebben een effect op het ons al of niet goed voelen.
Daarom is het belangrijk om het welbevinden van onszelf en
onze kinderen te bewaken en regelmatig over onze
gevoelens te praten. (juf Ria)
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AGENDA

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

zo 3 dec

- Eerste zondag van de advent
- Internationale dag van de mensen met een beperking

ma 4 dec

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf Ria)

di 5 dec

- 08:45 2de kleuter a (juf Gwenny) (Groep 2) +
2de kleuter b (juf Ann) Medisch onderzoek in het CLB
(busvervoer)
- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de

wo 6 dec

- De Sint komt op bezoek in onze school.

do 7 dec

- 1a en 1b Medisch onderzoek op school (restgroep)
(voormiddag)
- 5a en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan
Breydelstadion (fiets meebrengen)
- 16:15 Naschools turnen 2de leerjaar (organisatie meester
Patrick)
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf Ria)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 2de, 3de, 4de,
5de en 6de leerjaar 'Samen zingen - Koor Cantores Primo
(organisatie dirigent Hans Helsen)

vr 8 dec

- 15:35 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)
- 16:00 Brede School: Naschoolse activiteit 1ste en 2de
leerjaar 'Mindfulness' (organisatie Katrien Boutens)

zo 10 dec

- Dag van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens

Nieuwsbrief voor ouders december 2017

6

ma 11 dec

- 13:20 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 13:30 2b Bezoek aan de Soundfactory
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf Ria)

di 12 dec

- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de
- 13:30 2a Bezoek aan de Soundfactory
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

do 14 dec

- 5b en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan
Breydelstadion (fiets meebrengen)
- 16:15 Naschools turnen 2de leerjaar (organisatie meester
Patrick)
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf Ria)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 2de, 3de, 4de,
5de en 6de leerjaar 'Samen zingen - Koor Cantores Primo
(organisatie dirigent Hans Helsen)
LET WEL: Vandaag vindt dit in de kerk van Sint-Willibrord
plaats met om 17u15 een toonmoment voor de ouders.

vr 15 dec

- 15:35 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

ma 18 dec

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 3de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
- Vandaag krijgen de kinderen van het 4de tot 6de leerjaar
hun tussentijds rapport mee naar huis.
- 09:00 Peuterklas: Kom- en kijkmoment voor mogelijk
nieuwe peuters en hun ouders
- 13:20 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf Ria)

di 19 dec

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

do 21 dec

- 5a en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan
Breydelstadion (fiets meebrengen)
- 16:05 Kerstmarkt op de speelplaats voor kleuter
en lager

Zwemmen 1ste
Zwemmen 3de
Zwemmen 5de
Oudercontact in de lagere school

Nieuwsbrief voor ouders december 2017

7

Kerstvakantie van 23 december tot en met 7 januari

ma 25 dec

- Kerstmis

ma 1 jan

- Gelukkig Nieuwjaar

za 6 jan

- Feest van Driekoningen

ma 8 jan

- Derde maand van de fluomaandenactie
- Instapdag voor nieuwe peuters
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf Ria)

di 9 jan

- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

do 11 jan

- 5b en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan
Breydelstadion (fiets meebrengen)
- 16:15 Naschools turnen 2de leerjaar (organisatie meester
Patrick)

vr 12 jan

- 15:35 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

Na een mooi eerste trimester wens ik alle kinderen en hun familie in
naam van het hele schoolteam een sfeervolle kerstperiode en een
gezellige, deugddoende vakantie.
Christophe Vanpoucke, directeur
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