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DECEMBER 2006

SEPTEMBER
MEDEDELINGEN2012
OP SCHOOLREIS
WIE?
3de en 4de leerjaar
5de en 6de leerjaar
1ste en 2de leerjaar

WANNEER?
donderdag 7 juni
dinsdag 12 juni
vrijdag 22 juni

WAARHEEN?
Bellewaerde
Sint-Pietersplas ‘Watercoctail’
Sealife en Leopoldpark

Fietsexamen 6de leerjaar
Donderdag 7 juni leggen de kinderen van het 6de leerjaar
tijdens de namiddag hun fietsexamen af in de buurt van de
school. We wensen hen heel veel succes. Er zijn voorlopig 6
mensen die kunnen helpen. We zoeken nog steeds
versterking.
Zaterdag 9 juni: SCHOOLFEEST
De ouderraad stelt voor:
De Middeleeuwen
Familiezoektocht (start op school tussen 14u30 en 15u30)
Met een kaart en via leuke zoekopdrachtjes verken je de dichte
omgeving van de school. De zoektocht is toegankelijk voor jong
en oud. Tussendoortje en drankje worden onderweg voorzien! De
kinderen krijgen na de zoektocht een diploma van ridder of
jonkvrouw. (Enkel via inschrijving)
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Kinderen mogen verkleed als ridder of jonkvrouw naar het
schoolfeest komen.
Animatie en gezelligheid op de speelplaats (vanaf 15u00) met:
- springkastelen, volksspelen, schminkstand, visput
- braadworsten en pannenkoeken
- bar
- spektakel en dans
Tot dan.

Klasfoto voor kleuter en lager: maandag 11 juni
Maandag 11 juni wordt er zowel in de kleuterklassen als in
de klassen van de lagere school een klasfoto genomen.
Naar het einde van het schooljaar toe krijgen ouders de
kans om deze foto aan te kopen. Het is een mooie
herinnering aan de klasgroep.
Oudercontact (kleuter en lager): dinsdagavond 26 juni
Maandag 25 juni krijgen de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis. De kinderen van het 3de tot 6de leerjaar krijgen
hun eindrapport mee. De dag daarop vindt zowel in de kleuterschool als in de
lagere school het oudercontact plaats. (zie verder)
Afscheidsreceptie voor ouders met kinderen in het 6de leerjaar:
woensdag 27 juni
Woensdag 27 juni nodigen we tussen 18u00 en 20u00 alle
ouders met kinderen in het 6de leerjaar uit voor een natje en
een droogje. De kinderen van het 6de leerjaar genieten daarna
nog van 20u00 tot 22u00 van hun afscheidsfeest (barbecue
en fuif). (Een persoonlijke uitnodiging volgt.)
Getuigschrift basisonderwijs
Per leerling wordt een dossier (leerlingvolgsysteem) samengesteld dat
volgende elementen bevat :
- voornaam,
familienaam,
geboorteplaats
en
geboortedatum, …
- adres van de leerling en van de ouders
- synthese van schoolrapporten en/of evaluaties van het
lopende
schooljaar
en
van
voorafgaande
schooljaar/schooljaren
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- het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het
hoogste aantal lestijden gegeven heeft aan de leerling
Voor het zesde leerjaar en voor leerlingen die na een vijfde leerjaar
overstappen naar het secundair onderwijs beslist de klassenraad (directie,
klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgleerkracht en leerkracht L.O.) na 20 juni
en voor het einde van het schooljaar over de toekenning van het
getuigschrift basisonderwijs per individuele leerling op grond van alle
documenten in het dossier.
De beslissing wordt genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemming beslist de voorzitter. De beraadslaging van de klassenraad wordt
schriftelijk vastgelegd. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal
register, ondertekend door alle leden. Dit register wordt gedurende 15
jaar bewaard.
Op de lijst wordt naast de naam van de leerling aangeduid of het getuigschrift
basisonderwijs al dan niet werd uitgereikt.
Aan de leerling die het getuigschrift niet behaalt, wordt door de directie van
de school een attest afgeleverd met de vermelding van het aantal en het
soort van de gevolgde leerjaren lager onderwijs. Dit laatste gebeurt als er een
leerling na het vijfde leerjaar de school verlaat om te starten in het 1b jaar. Dit
kan alleen als deze leerling 1 jaar overzat.
De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift
basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift
krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel bereikt hebben, wordt uitgesteld
naar het schooljaar 2018-2019.

Proefwerken
Juni is de maand van de eindtoetsen in het 3de tot en met 6de leerjaar. Via de
leerkracht wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Belangrijk hierbij is de
sfeer rond proefwerken. We trachten te zorgen voor een rustige kijk hierop.
De proefwerkenperiode start ten vroegste op maandag 18 juni en duurt ten
laatste tot vrijdag 22 juni. In het 5de en 6de leerjaar kan er indien nodig een
extra dag bij komen.
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Oudercontact op het einde van het schooljaar
Het oudercontact voor kleuter en lager vindt plaats op
dinsdagavond 26 juni.
Leerkrachten stellen een uurschema voor de ouders op en
delen dit per brief of via de schoolagenda mee. We
proberen ons echt te houden aan de vooropgestelde tien
minuten. Als tijdens het oudercontact blijkt dat een langer
gesprek nodig is, kunnen zowel de ouders als de leerkracht
een extra gesprek plannen.
Lokalen voor het oudercontact:
Elke leerkracht houdt het oudercontact in de eigen klas.
De zorgleerkrachten ontvangen ouders in het lokaal van de zorgcoördinator
(lokaal op de speelplaats, aan de rechterkant).
Tijdens het oudercontact is er opvang (op de speelplaats) tot 20u00

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA
woensdag 4 juli
maandag 20 aug
donderdag 30 aug

Administratieve sluiting van de school
De school is opnieuw open.
Kennismakingsmoment in de klas voor alle
kinderen en hun ouders

Planning volgend schooljaar
Op het einde van het schooljaar krijgt u een voorlopige
schooljaarkalender 2018-2019 met reeds geplande
activiteiten, de vrije dagen, de pedagogische
studiedagen, …

Onthaalmoment in de klas op het einde van augustus: donderdag 30
augustus
Tijdens een kennismakingsdag op het einde van augustus geven we de
kinderen en hun ouders de kans om na een lange vakantie de sfeer terug op
te snuiven en even kennis te maken met de nieuwe klas, de nieuwe
leerkracht en misschien enkele nieuwe vriendjes. Het is voor kinderen
geruststellend om te weten waar ze het volgende schooljaar terecht komen.
Voor ouders is het een ideale gelegenheid om belangrijke (medische)
achtergrondinformatie over hun kind door te geven aan de leerkracht. Dit
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onthaalmoment vindt plaats op donderdag 30 augustus van 17u00 tot
19u00 in klas. Ouders en kinderen lopen vrijblijvend binnen.
Uitleg over de werking (methode, afspraken, activiteiten typisch voor een
bepaald leerjaar,…) wordt gedaan tijdens een infoavond in september.

Cursus typen
Volgend schooljaar krijgen de kinderen van het 6de
leerjaar opnieuw de kans om op school een cursus
typen te volgen. In de loop van september krijgen alle
kinderen hierover een brief.

SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
In de kleuterklassen wordt het schrijven voorbereid. Er is aandacht voor een
juiste potloodgreep.
In de klassen van de lagere school is er een voortdurende aandacht voor het net
en verzorgd werken.
Tijdens de proefwerken wijzen we de kinderen op het belang van een net
afgewerkte proef.

PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar
Activiteit
Op donderdag 28 juni volgen de kleuters een lesje taal en een lesje wiskunde
in het eerste leerjaar. De kinderen van het eerste mogen een voormiddag
terug naar de derde kleuterklas.
Tijdens de laatste schooldag (vrijdag 29 juni) maken de 3de kleuters om
11u00 op de speelplaats (letterlijk) de sprong naar het eerste leerjaar.
Hiervoor worden de ouders uitgenodigd. Achteraf is er nog een kleine
receptie.
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Gezondheidsrubriekje
De toetsenperiode is voor sommige kinderen een tijd van stress en
rusteloosheid. Kruiden en bepaalde oliën kunnen deze kinderen soms wat
ondersteunen. Een rustgevend bad nemen met enkele druppels lavendelolie
kan wonderen doen. Enkele druppeltjes lavendelolie op het hoofdkussen is
eveneens doeltreffend. (Geïnteresseerden kunnen meer info krijgen via juf
Ria.)

Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
Aandachtspunt juni

STEENBOK
WEERSTAAN ZICH VERDEDIGEN AFWEREN
Een steenbok zet zich schrap op zijn rots. Hij laat er niemand anders toe. Wie
te dichtbij komt, riskeert een stevige kopstoot. Een kind dat zich gedraagt als
een steenbok, kan zijn terrein afbakenen. Het kan weerstaan aan eisen van
anderen. Het zal hulp weigeren voor taken die het zelf aankan. Het laat zich
de 'goederen' die het niet wil aannemen in geen geval opdringen.
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar :
Ik laat mij niet betuttelen.
de
2 leerjaar :
Ik kan mijzelf verdedigen.
de
3 leerjaar :
Ik laat verstaan dat ik het zelf wel kan.
de
4 leerjaar :
Ik durf zeggen dat ik even met rust wil gelaten worden.
de
5 leerjaar :
Ik durf neen zeggen.
de
6 leerjaar :
Ik durf neen zeggen tegen maatschappelijke toestanden
en onrecht.
AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.
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De school is opnieuw open vanaf maandag 20 augustus.
Openingsuren tot en met dinsdag 3 juli en vanaf maandag 20 augustus:
Buiten de administratieve sluiting (van 4 juli t.e.m. 19 augustus) is de school
open voor ouders die een woordje uitleg en een rondleiding wensen en voor
ouders die hun kind willen inschrijven.
 op werkdagen
van 17u00 tot 19u00
(soms ook van 10u00 tot 12u00)
 op zaterdagen
van 10u00 tot 12u00
ma 4 juni

- 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 5 juni

- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de

wo 6 juni

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

do 7 juni

- 3de en 4de leerjaar: Schoolreis naar Bellewaerde
- 5a en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan Breydelstadion (fiets meebrengen)
- 6a en 6b: Fietsexamen in de buurt van de school
(namiddag)
- 16:15 Naschools turnen 5de en 6de leerjaar (organisatie
meester Patrick)

vr 8 juni

- 15:30 Naschools toneel voor de ingeschreven leerlingen
van het 3de leerjaar (organisatie juf Karen)

za 9 juni

- Schoolfeest (organisatie ouderraad)

zo 10 juni

- Vaderdag
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ma 11 juni

- Klasfoto's voor kleuter en lager (voormiddag)
- 13:20 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Brede School: naschoolse activiteit 'Animatiefilm
maken' voor 3de en 4de leerjaar (organisatie Sarazon
Creative)

di 12 juni

- 5de en 6de leerjaar: Schoolreis naar de Sint-Pietersplas
'Watercocktail'
- Het zwembad is vandaag gesloten voor onderhoud.

wo 13 juni

- Het zwembad is deze voormiddag gesloten voor
onderhoud.

do 14 juni

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

vr 15 juni

- 15:30 Naschools toneel voor de ingeschreven leerlingen
van het 3de leerjaar (organisatie juf Karen)

ma 18 juni

- 13:20 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager

di 19 juni

- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de

wo 20 juni

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

do 21 juni

- 5a en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan Breydelstadion (fiets meebrengen)

vr 22 juni

- 1ste en 2de leerjaar: Schoolreis (Sealife en Leopoldpark)
- 15:30 Naschools toneel voor de ingeschreven leerlingen
van het 3de leerjaar (organisatie juf Karen)

ma 25 juni

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste en het 2de
leerjaar hun groeirapport mee naar huis.
- Vandaag krijgen de kinderen van het 3de tot 6de leerjaar
hun eindrapport mee naar huis.
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
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di 26 juni

- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 16:30 Oudercontact in de kleuterschool en de lagere
school

wo 27 juni

- 18:00-22:00 6a en b Barbecue + afscheidsfeest
(met de winst van de musical)
- 18:00-20:00 Afscheidsreceptie voor alle ouders met
kinderen in het 6de leerjaar

do 28 juni

- 5b en 6b: Lichamelijke opvoeding in het Jan Breydelstadion (fiets meebrengen)

vr 29 juni

- Laatste schooldag voor de kinderen (enkel tijdens de
voormiddag)
- 11:00 Oversprong 3de kleuter (naar het eerste leerjaar) +
receptie op de speelplaats voor de betrokken ouders

za 30 juni

- Begin van de grote vakantie

wo 4 Juli

- Administratieve sluiting van de school

ma 20 aug

- De school is vanaf vandaag opnieuw open.

do 30 aug

- 17:00 Kennismakingsmoment in de klas voor alle kinderen
en hun ouders

Maar voor het zover is, wens ik alle kinderen en alle ouders een
ongelooflijk zalige, zonnige en deugddoende vakantie.
Christophe Vanpoucke, directeur
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