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Infodag kleuterschool en nieuwe leerlingen lager: zaterdag 21 april
Op zaterdag 21 april zetten de basisscholen van het Sint-Lodewijkscollege,
waaronder ook onze school, de deuren open voor nieuwe kleuters en nieuwe
leerlingen lager. Wie graag eens een kijkje wil komen nemen, is van harte
welkom. Ouders kunnen tussen 9u30 en 12u00 met hun kinderen de
kleuterklassen bezoeken en krijgen een rondleiding om de werking beter te
leren kennen. Ook nieuwe leerlingen voor de lagere school krijgen een
woordje uitleg.
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Vrije dagen
 maandag 30 april is een vrije dag
 dinsdag 1 mei ‘Feest van de Arbeid’
 woensdag 9 mei ‘Pedagogische studiedag’ voor de
leerkrachten (vrije dag voor alle kinderen)
 donderdag 10 mei ‘Hemelvaartsdag’ (vrije dag)
 vrijdag 11 mei is een vrije dag
 maandag 21 mei ‘Pinkstermaandag’ is een vrije dag
Schooltoelage!!!
Een schooltoelage 2017-2018 aanvragen kan tot en met 1 juni 2018. De
elektronische verzenddatum of de poststempel op 1 juni 2018 gelden als
bewijs. Aanvragen die de afdeling Studietoelagen later bereiken, worden niet
meer behandeld. Aanvragen kan online of via het papieren aanvraagformulier
dat op school te verkrijgen is. Voor meer info kun je o.a. terecht op het gratis
nummer 1700, bij het CLB, bij het OCMW, op de site http://dataonderwijs.vlaanderen.be/ onder de rubriek ‘Studietoelagen’. Het loont de
moeite om dit te doen!
Fietsenbergplaats
’s Avonds om 19u00 wordt de fietsenbergplaats gesloten. ’s
Morgens om 7u00 wordt die opnieuw geopend. Overdag staat
de fietsenbergplaats open. We beklemtonen daarom graag
nog eens het belang om de fiets van uw kind(eren) te
voorzien van een degelijk fietsslot.
Stages

Stageklas
K3b juf Martine
K3a juf Annelies

6a juf Charlotte
5b juf Leen /
juf Maaike

Observatiedag

Kleuter
Stageperiode

Naam student

Ingroeistage: 16/04-25/05
Ingroeistage: 16/04-25/05

Juf Kimberly
Juf Axelle

Lager
Ingroeistage: 19/03-18/05
Ingroeistage: 19/03-18/05

Juf Ann-Sophie
Juf Paulien
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1a-1b-2b-3b-4b5a

ma 23/04-vr 27/04

Juf Kimberly
Juf Marie
Juf Ines
Meester
Thibault
Juf Sofie
Juf Melissa

OM NU AL TE NOTEREN IN UW AGENDA

dinsdag 15 mei

Sportdag 1ste tot en met 4de leerjaar

donderdag 24 mei
en vrijdag 25 mei

Buurklassenproject 5de leerjaar:
De Zwollenaars bezoeken onze school

zaterdag 26 mei

Vormsel in de kerk van Sint-Willibrord (om 14u30)

zaterdag 2 juni en
zondag 3 juni

Eerste communievieringen in de kerk van
Sint-Baafs

zaterdag 9 juni

Schoolfeest (organisatie ouderraad)

PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
Gezondheidsrubriekje
Veel kindergebitjes, maar ook tanden van volwassenen, hebben
ernstig te lijden onder de zuren en suikers in frisdranken en
sapjes. Matig sterk het gebruik ervan.
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Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
aandachtspunt april

SCHILDPAD
LOSSEN - ONDERGAAN
Wanneer ze bang is, verdrietig of moe, trekt de schildpad zich kwetsbaar
terug in haar schild. Ze zegt niet ja of niet nee als je haar benadert. Kiezen
valt haar moeilijk. Een kind dat zich gedraagt als een schildpad, is onzeker,
twijfelt, weet niet wat te doen. Het durft hier ook voor uitkomen. Het durft toe
te geven dat het bang en moe is, en dat het iets niet kan of iets fout gedaan
heeft.
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar:
Ik kan mij verontschuldigen na een ruzie,
na een begane fout.
de
2 leerjaar:
Ik durf zeggen wat ik niet begrijp, wat ik niet weet
of waaraan ik twijfel.
de
3 leerjaar:
Ik durf mijn verdriet tonen.
de
4 leerjaar:
Ik kan eens twijfelen en mijn onzekerheid toegeven.
de
5 leerjaar:
Ik kan mij terugtrekken op het gepaste moment,
bijv. afkoelen bij ruzie.
de
6 leerjaar:
Ik kan mijn ongelijk of onmacht toegeven in een spelsituatie.

UIT HET PEDAGOGISCH PROJECT
Opvoeden betekent gericht werken aan de begeleiding van kinderen bij het
ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. Onze school helpt
de kinderen in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid.
We zijn ervan overtuigd dat een schoolgemeenschap maar behoorlijk kan
functioneren in een ordevol geheel, waar er afspraken en regels zijn om ieder
zijn plaats te kunnen geven. Daarom zijn discipline, tucht en
voornaamheid geen holle slogans maar inhoudsvolle begrippen. Het doel
hiervan
blijft
altijd:
het
streven
naar
veilige
en
geborgen
samenlevingsverbanden.
Dit alles moet uitmonden in een aanvaarding van de eigen persoon. Onze
school maakt werk van het vertrouwen in eigen kunnen, het juist inschatten
van eigen mogelijkheden en beperktheden. Concurrentie om de concurrentie
wordt vermeden. Het presteren volgens eigen talenten wordt gestimuleerd.
Nieuwsbrief voor ouders april 2018

4

SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
Deze maand hebben we oog voor de juiste letterverbindingen.
Let op voor : br, vr, wr, ba, be, bi, va, ve, vo, aa, oo, we, wa, x, enz. ...

AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.
zo 1 apr

- Pasen

ma 2 apr

- Paasmaandag

ma 16 apr

- Instapdag voor nieuwe peuters
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:00 3a Bezoek aan de kinderboerderij 'Inkt en kleuren in
de natuur - Schrijven met een ganzenveer'
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 3de en 4de
leerjaar 'Basketbalinitiatie' (organisatie Babette
Deleersnyder)

di 17 apr

- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 13:30 3b Bezoek aan de kinderboerderij 'Inkt en kleuren in
de natuur - Schrijven met een ganzenveer'
- 14:00 K2b (juf Ann), K2a (juf Gwenny), K3a (juf Annelies),
K3b (juf Martine): Film 'Mannetje Tak en andere
verhaaltjes' in cinema Lumière
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 'Fotografie
Click-it' voor het 5de en 6de leerjaar (organisatie Clickit
multimedialessen)

wo 18 apr

- 08:40 3de kleuter b: Watergewenning in Lago Olympia
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do 19 apr

- 5b en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan Breydelstadion (fiets meebrengen)
- 09:45 3a en b: Jongerenconcert in de Sint-Salvatorskerk
in Brugge
- 16:15 Naschools turnen 3de en 4de leerjaar (organisatie
meester Patrick)
- 16:30 Naschoolse activiteit 'Start to Run' voor de
ingeschreven kinderen van het 5de en 6de leerjaar
(organisatie juf Ruth)

za 21 apr

- 09:30 tot 12u00 Infodag voor nieuwe kleuters en nieuwe
leerlingen lager

ma 23 apr

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Brede School: naschoolse activiteit 'Animatiefilm
maken' voor 3de en 4de leerjaar (organisatie Sarazon
Creative)
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 3de en 4de
leerjaar 'Basketbalinitiatie' (organisatie Babette
Deleersnyder)

di 24 apr

- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de
- 13:30 6a en 6b Didactische uitstap naar Zeebrugge
(busvervoer)
- 14:00 1a en 1b Toneel 'Meneer Groen en Meneer Bruin' in
de Biekorf
- 16:30 Brede School: Naschoolse activiteit 'Fotografie
Click-it' voor het 5de en 6de leerjaar (organisatie Clickit
multimedialessen)

wo 25 apr

- 08:40 3de kleuter a: Watergewenning in Lago Olympia

do 26 apr

- 5a en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan Breydelstadion (fiets meebrengen)
- 16:15 Naschools turnen 3de en 4de leerjaar (organisatie
meester Patrick)
- 16:30 Naschoolse activiteit 'Start to Run' voor de
ingeschreven kinderen van het 5de en 6de leerjaar
(organisatie juf Ruth)
- 20:00 Ouderraad in de eetzaal

vr 27 apr

- 08:45 3a Workshop Hiep Hiep Help
- 10:25 3b Workshop Hiep Hiep Help
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ma 30 apr

- Vrije dag

di 1 mei

- Feest van de Arbeid (vrije dag)

wo 2 mei

- 08:40 3de kleuter b: Watergewenning in Lago Olympia

do 3 mei

- 5b en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan Breydelstadion (fiets meebrengen)
- Schoolreis naar de Sierk (De Haan): K1c/2b (juf Ann) - K2a
(juf Gwenny) - K3a (juf Annelies) - K3b (juf Martine)
- 08:45 1a en 1b Workshop MU-ZEE-UM in Oostende
(met de bus)
- 16:15 Naschools turnen 5de en 6de leerjaar (organisatie
meester Patrick)
- 16:30 Naschoolse activiteit 'Start to Run' voor de
ingeschreven kinderen van het 5de en 6de leerjaar
(organisatie juf Ruth)
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