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Fluomaanden
Maandag 5 februari houden we op de
speelplaats voor kleuter en lager een leuk
slotmoment voor de fluomaandenactie. We
nodigen alle kinderen uit om ‘in of met’ zoveel
mogelijk fluo naar school te komen.
Veertigdagentijd
Woensdag 14 februari (tijdens de krokusvakantie) is Aswoensdag. Deze dag
wordt gezien als het begin van de veertigdagentijd. Aangezien het vakantie
is, gaat heel wat van de symboliek van deze dag en van de vastenperiode
verloren in het carnavalgedruis.
Er wordt in de klas aandacht besteed aan deze belangrijke periode in het
kerkelijk jaar.
Carnaval vieren is plezant maar dit wordt gekaderd in de stille tijd van
bezinning die daarop volgt. We laten de kinderen kennismaken met de
tijdsband van de vastentijd en van Pasen:








Aswoensdag
periode van vasten
Palmzondag
Witte donderdag
Goede vrijdag
Stille zaterdag
Pasen
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Onze samenwerking met de ouderraad
Pannenkoekenactie
Jaarlijks organiseert de school in samenwerking met de
ouderraad een pannenkoekenactie. De kinderen kregen
hieromtrent een brief mee naar huis. Woensdag 7 februari
worden de pannenkoeken meegegeven. De opbrengst
hiervan wordt gebruikt voor projecten die de kinderen ten
goede komen. In naam van de school en de ouderraad een
grote dankjewel voor de steun.
Dikke-truiendag
WAAROM?
De Dikketruiendag roept iedereen op om aandacht te besteden
aan de grote uitdaging van de klimaatverandering. De campagne mikt
vooral op
eenvoudige maatregelen, die
op een structurele
wijze aangehouden kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van een
lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstellen,... .
Dit zijn eenvoudige maatregelen die je kan nemen zonder dat je aan comfort
moet inboeten.
Om praktische reden vindt de actie op onze school plaats op woensdag 7
februari.
Wat startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te
zetten, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in heel wat
scholen.
WAT DOEN WE OP SCHOOL?
1. We zetten op school de verwarming lager en nodigen alle kinderen uit
om een dikkere trui aan te trekken.
2. Elke leerkracht geeft in de klas wat toelichting rond energie(besparing)
en het belang van warme kledij.
3. De ouderraad trakteert alle kinderen van de kleuterschool en de
lagere school in de loop van de voormiddag op verse
tomatensoep.
WAT BRENGT UW KIND MEE OP WOENSDAG 7 FEBRUARI?
Kleuters
Lager

een beker of een kom (liefst in plastiek) (met naam)
een soeplepel + een beker of een kom (met naam)

Nu al een grote dankjewel aan al deze vlijtige mama’s en papa’s die thuis
verse soep zullen maken en/of de 7de zullen helpen met de bedeling ervan.
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Luizencontrole
Woensdagvoormiddag
24
januari
organiseerde
het
kriebelteam, bestaande uit leden van de ouderraad en andere
ouders, een tweede luizencontrole voor alle kinderen van de
school. Binnenkort controleert een verpleegkundige van het
CLB nog eens die kinderen waar toen luizen of neten werden
aangetroffen. Indien uw kind luisjes of neten heeft, werd u via
een brief hiervan op de hoogte gebracht. Hoewel we de
controle zo discreet mogelijk proberen te doen, maken we er
geen taboe van. We brengen de kinderen bij dat het geen schande is om
luisjes te hebben. Deze vervelende kriebelbeestjes kunnen bij iedereen
voorkomen. Het is alleen belangrijk om snel te behandelen om van de jeuk af
te geraken.

Musical 6de leerjaar

Instappen, iedereen instappen...
Zin in een verrassende treinrit waarin je overspoeld wordt door knotsgekke
misverstanden, spannende avonturen, muzikale intermezzo's en uiteraard
een degelijke portie humor? Dan mag je deze spetterende treinreis
georganiseerd door de Doornstraat Railways niet missen.
Op 23 februari 2018 verzamelen we om 19u15 op het perron ‘Auditorium’ van
het St.-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, zodat we om 19u30 stipt
kunnen vertrekken.
Tickets voor deze treinreis zijn te verkrijgen via onze zesdeklassers en op het
secretariaat voor de kostprijs van € 6. Onze treinbegeleiders kijken alvast uit
naar jullie komst! Tot dan!
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De school zamelt in
Lege batterijen en lege inktcartridges uit printers kunt u via uw kind
op school bezorgen. Nu en dan komt een firma
deze zaken ophalen. Voor onbeschadigde en
originele stukken ontvangt de school een kleine
vergoeding. Zowel het milieu als de school halen
hier dus voordeel uit.

Attest fiscale aftrek voor opvang van kinderen tot 12 jaar
De school mailde deze attesten naar alle ouders die hiervoor in aanmerking
komen.
Een woordje uitleg:
Een ouder krijgt dit attest slechts eenmalig in een kalenderjaar voor elk kind
dat bij ons school loopt voor zover er opvangkosten werden aangerekend en
tot de leeftijd van 12 jaar.
De opvangkosten betreffen naschoolse opvang, opvang tijdens de
middagpauze, studie en naschoolse activiteiten, indien ze door de school
georganiseerd worden. Producten en goederen (maaltijden, drankjes,…) zijn
niet fiscaal aftrekbaar en dus niet in het totaalbedrag opgenomen. Eenmaal
de twaalfde verjaardag voorbij, komen de kosten niet meer in aanmerking
voor fiscale aftrek.

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

donderdag 1 maart

Oudercontact voor ouders met kinderen in het 6de
leerjaar (i.v.m. het advies voor het secundair
onderwijs en de BaSo-fiche)

vrijdag 16 maart

Sportdag voor de kleuterschool

zaterdag 9 juni

Schoolfeest voor kleuter en lager (organisatie
ouderraad)
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SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
Aandachtspunt tijdens de maand februari
Linkshandigen
We letten op een goede zithouding en op de ligging van het blad. Indien
kinderen met een geknikte pols schrijven, melden leerkrachten dit aan het
zorgteam en aan het CLB. We hebben aandacht voor een optimale lichtinval, bij
voorkeur van rechts. Linkshandige kinderen schrijven als spiegelbeeld van
rechtshandige kinderen. De school probeert de schrijfgewoonten bij linkshandige
leerlingen niet op eigen houtje te veranderen. Hiervoor is overleg met ouders,
zorgteam en het CLB noodzakelijk.
Vasthouden schrijfgerief
 wijsvingers lichtjes gebogen op ongeveer 2 cm van de punt
 kneukelen is vermoeiend
Al van in de kleuterklassen besteden we hier aandacht aan.

Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
aandachtspunt februari

KAMEEL - VOLGEN
volgen, aannemen van richtlijnen en informatie, raad of uitleg vragen
De kameel is een volgzaam woestijndier, hij loopt mee in de karavaan. Hij
gehoorzaamt en draagt alle lasten zonder zeuren. Een kind dat zich gedraagt
als een kameel, voert een gegeven opdracht uit, vraagt om uitleg, zoekt
informatie op, vraagt raad.
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar:
Ik kan het leiderschap van een klasgenoot aanvaarden.
de
2 leerjaar:
Ik kan regels en afspraken naleven.
de
3 leerjaar:
Ik kan met inzet meespelen in een ploegspel.
de
4 leerjaar:
Ik durf om informatie, om uitleg vragen.
de
5 leerjaar:
Ik kan samenwerken, samenspelen.
de
6 leerjaar:
Ik kan een advies opvolgen.
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UIT HET PEDAGOGISCH PROJECT
Schoolgemeenschap
Het schoolbestuur, de directeur, de leerkrachten en de andere
personeelsleden, het centrum voor leerlingenbegeleiding, de ouders en de
kinderen bouwen samen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zorg,
aan onze schoolgemeenschap.
In onze school ervaren de kinderen dat hun opvoeders met hen begaan zijn. Zij
worden opgeroepen om op creatieve wijze aan hun bestaan gestalte te geven
als een gave en een opdracht.
De directeur, de leerkrachten en de personeelsleden zijn de dragers van het
opvoedingsproject en de belangrijkste uitvoerders ervan. Dit impliceert dat zij
daartoe een gunstig klimaat scheppen. In samenwerking, wederzijdse
waardering en respect voor elke medemens, proberen zij een positieve
geest in de school te creëren.
De ouders zijn actieve partners en worden uitgenodigd om te helpen bij het
uitbouwen en schragen van de schoolgemeenschap.
PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
Gezondheidsrubriekje
Gember is een goed middel tegen keelpijn, en
ook een natuurlijk antibioticum (juf Ria)

AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.
ma 5 feb

- Vandaag organiseert de school het slotmoment van de
fluomaanden. Alle kinderen mogen zoveel als mogelijk in
fluo naar school komen.
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:30 5b: Vaccinatie op school (door de verpleegkundige
van het CLB)
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf Ria)
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di 6 feb

- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 3de en 4de
leerjaar 'Breien van een sjaal' (organisatie Hilde Maréchal)

wo 7 feb

- Dikke truiendag (officieel op 16/02) met gratis tomatensoep
met balletjes voor kleuter en lager (aangeboden door de
ouderraad)
ZIE AFSPRAKEN OP PAG. 2
- Vandaag krijgen de kinderen de pannenkoeken mee naar
huis.

do 8 feb

- 5b en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan
Breydelstadion (fiets meebrengen)
- 13:30 2b Bezoek aan Oxfam wereldwinkel
- 16:15 Naschools turnen 3de leerjaar (organisatie meester
Patrick)
- 16:20 Naschools toneel voor de ingeschreven kinderen
van 3a (organisatie juf Karen)
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf Ria)

vr 9 feb

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
- 13:30 Kleuter, 1ste en 2de leerjaar: Carnavalstoet in de
parochie
- 14:30 Onderonsje: De leerkrachten spelen een toneel
voor kleuter en lager
- 15:35 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

Krokusvakantie van 10 februari tot en met 18 februari

ma 19 feb

- Instapdag voor nieuwe peuters
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 14:00 1ste en 2de leerjaar: Film 'Uilenbal' in cinema
Lumière
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf Ria)
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di 20 feb

- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 3de en 4de
leerjaar 'Breien van een sjaal' (organisatie Hilde Maréchal)

do 22 feb

- 5a en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan
Breydelstadion (fiets meebrengen)
- 12:30 Naschools toneel voor de ingeschreven kinderen
van 3a (organisatie juf Karen)
- 16:15 Naschools turnen 3de leerjaar (organisatie meester
Patrick)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 1ste en 2de
leerjaar 'DANS' (organisatie Daan Van Riet)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 2de kleuter
'Kinderyoga' (organisatie Elien Christiaen)

vr 23 feb

- 15:35 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)
- 19:30 Afscheidsmusical 6de leerjaar in het auditorium van
het Sint-Lodewijkscollege (Magdalenastraat 30)

ma 26 feb

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

di 27 feb

- 09:00 1a en 1b: Eersteklasconcerten in het
concertgebouw
- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

do 1 ma

- 5a en 5b: Lichamelijke opvoeding in het Jan
Breydelstadion (fiets meebrengen)
- 16:15 Naschools turnen 3de leerjaar (organisatie meester
Patrick)
- 16:20 Naschools toneel voor de ingeschreven kinderen
van 3a (organisatie juf Karen)
- 16:25 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf Ria)
- 16:30 Oudercontact 6de leerjaar: adviesbespreking +
BaSo-fiche
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- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 1ste en 2de
leerjaar 'DANS' (organisatie Daan Van Riet)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 2de kleuter
'Kinderyoga' (organisatie Elien Christiaen)
vr 2 ma

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