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Fluo-maanden-actie
Tijdens de maanden november, december, januari en februari staat fluo
centraal.
In deze donkerste periode van het jaar gaan sommige
kinderen ’s morgens te voet of met de fiets naar school
en keren vervolgens ’s avonds terug naar huis als het
buiten duister is. We dringen dan ook aan op het dragen
van een fluo hesje. Om onze actie (die vier maanden
duurt) wat kracht bij te zetten en u hierbij als ouder te
helpen, probeert de school de kinderen als volgt aan te
moedigen:
In november, december, januari en februari zal er aan de voordeur van
kleuter en lager ’s morgens 7 keer een steekproef gehouden worden waarbij
wordt nagegaan of de kinderen die de school binnenkomen een fluo hesje
dragen. Elk kind beschikt over een stickerkaart (aan de boekentas) met 7
open vakjes. Bij het dragen van een fluo hesje verdienen ze een sticker op
hun kaart. Wie na vier maanden 5, 6 of 7 stickers op zijn kaart heeft, krijgt
een leuke verrassing. Enkel wie op het einde van februari een volle
stickerkaart heeft (7 stickers) komt in het grote verkeersveiligheidsboek van
de school (met foto). Wie minder dan 5 stickers kon bemachtigen, doet het
volgend schooljaar misschien beter.
Ook wie met de wagen naar school gebracht wordt, mag aan de actie
deelnemen en een fluo hesje dragen. De actie loopt voor iedereen.
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De school zal in 2019 een nieuw schoollogo laten maken. Daarom bieden we dit
schooljaar geen fluo hesjes meer (te koop) aan. De meeste kinderen beschikken
over een eigen hesje. Mocht uw kind voor de bovenstaande actie niet over een
fluo hesje beschikken en u kunt dit niet zelf voorzien, mag u een mail sturen naar
het secretariaat (secretariaat@basisschooldoornstraat.be). Dan geven wij uw kind
een hesje in bruikleen. Na de actie bezorgen de kinderen dit dan terug.

Wij hopen dat iedereen zijn kind(eren) aanspoort om steeds
een fluo hesje te dragen (zeker wie te voet of met de fiets
naar school komt) zodat onze kinderen zich veilig in het
verkeer begeven. Goed werkende fietsverlichting en het
dragen van een fietshelm zijn in datzelfde opzicht even
essentieel.
Net voor de herfstvakantie (22/10) stond er een fietscontrole door de politie
en de preventiedienst op het programma.
Enkele resultaten van deze fietscontrole
 39 % van de kinderen van het 4de, 5de of 6de leerjaar liet toen de fiets
controleren.
 41% ervan was helemaal in orde.
 59% kreeg een opmerking:
o 7% moet de achterrem nakijken.
o 37% moet de bel nakijken.
o 37% had geen goed zichtbare witte reflector vooraan.
o 13% had geen goed zichtbare rode reflector achteraan.
o 17% had geen reflecterende strook aan weerszijden van elke
band of minstens twee gele of oranje dubbelzijdige reflectoren per
wiel.
o 53% had vooraan geen vast wit / geel licht of de fietser had geen
los licht bij zich.
o 33% had achteraan geen vast rood licht of de fietser had geen los
licht bij zich.
Betrokken kinderen werden met een brief uitgenodigd om hun fiets zo snel
mogelijk in orde te brengen. We bedanken de politie en de preventiedienst
voor de samenwerking.
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Grootouderfeest kleuterschool

Ook dit schooljaar was het grootouderfeest een succes. Woensdag 24
oktober kwamen heel wat grootouders hun kleinkinderen uit de peuterklas,
het 1ste, 2de of 3de kleuter bewonderen. De kleuters zongen en dansten er op
los. Alle kleuters hadden ook een prachtig kunstwerkje gemaakt. We zagen
heel wat trotse grootouders. Een grote dankjewel aan de kleuterleidsters
voor de organisatie en aan de ouderraad voor de hulp bij de koffietafel.

Brooddozen naamtekenen
Voor een goeie werking in onze eetzaal vraagt de
keukenploeg om op de brooddoos van uw kind zijn of haar
naam te noteren. Op die manier gaat veel minder verloren en
kan een gevonden brooddoos heel snel aan de eigenaar
terug bezorgd worden. Alvast bedankt.

Kinderfietsen
Elke donderdag gaan de kinderen van het 5de leerjaar en het 6de leerjaar a
met de fiets naar het Jan Breydelstadion voor de les lichamelijke opvoeding.
Het gebeurt soms dat kinderen hun fiets vergeten zijn of met lekke band op
school toekomen. Om die kinderen te kunnen helpen,
zijn we op zoek naar mensen die een tweedehands
kinderfiets (leeftijd 5de – 6de leerjaar) aan de school
willen schenken. Mocht u iemand kennen die … of
mocht u zelf een fiets hebben die niet langer gebruikt
wordt, doet u er de school een plezier mee. In onze
fietsenbergplaats kunnen deze fietsen op een veilige
manier gestald worden. Alvast bedankt.
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Spellenavond vrijdag 23 november (ORGANISATIE OUDERRAAD)
Elk gezin krijgt via e-mail een uitnodiging voor de
spelletjesavond van vrijdag 23 november vanaf 19u00
op school. Alle kinderen van de basisschool zijn die
avond van harte welkom om samen met hun ouders,
grootouders, vrienden,… allerlei gezelschapsspelletjes
te komen spelen. Deze activiteit vindt plaats in de
eetzaal van de secundaire afdeling OLVH.
Naast het spellenaanbod wordt er ook altijd een nevenactiviteit voorzien om
er een gevulde avond van te maken. Omwille van het succes van vorige
schooljaren wordt het opnieuw een kinderbingo.
Meer info vindt u op de persoonlijke uitnodiging. De ouderraad zorgt voor
gezelschapsspellen voor de leerlingen, voor het ontlenen van en de controle
op de spellen, voor het klaarzetten van de eetzaal en voor de bar. Op
voorhand een dikke merci hiervoor!
We duimen nu al voor een plezante avond.

Sinterklaas woensdag 5 december
Sinterklaas komt op woensdag 5 december naar onze
school. Uiteraard heeft de lieve man geschenken
meegebracht voor de kinderen. Elk kind (van het 1ste
kleuter tot en met het 2de leerjaar) krijgt een zakje
lekkers. Voor alle andere kinderen is er speculaas.
Daarnaast geeft de Sint aan elke klas boeiend en leuk
speelmateriaal, in een kleuterklas voor een bedrag van
€150, in een klas van de lagere school voor een bedrag
van €100.

Allerheiligen en Allerzielen
We stellen vast dat, in de media en in de handel, Halloween de begrippen
Allerheiligen en Allerzielen uit het actieve taalgebruik verdringt. Halloween
wordt gezien als de terugkeer van de duisternis en van duistere figuren zoals
spoken, heksen, … Het is een oud Keltisch gebruik om het begin van de
duistere periode te vieren. De christenen vertaalden het eeuwenoude feest
als het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Het is de taak van een
katholieke school om de inhoud van deze feestdagen voor onze leerlingen te
verduidelijken. We besteden hier dan ook de nodige aandacht aan.
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Stage
Stageklas
K1a juf Birthe

kleuter
Observatiedag Stageperiode
5/11-23/11

K1b juf Eef

5/11-23/11

K1c/2c juf Ann
20/11
juf Eline
K2a juf Gwenny 20/11
juf Eline

Stageklas
2a juf Liesbeth
2b juf Veerle
3b-4b-5b-6b
3a-4a-5a-6a

lager
Observatiedag Stageperiode
5/11
26/11-7/12
5/11
26/11-7/12
12/11
26/11

Naam student
Duo (toewijzing door
Vives)
Duo (toewijzing door
Vives)
Duo (toewijzing door
Vives)
Duo (toewijzing door
Vives)

Naam student
juf Eline
juf Ashley
meester Pieter-Jan
juf Fleur
juf Emma
juf Morgane

Om nu al te noteren in de agenda
ma 26 nov

Individuele foto’s in de kleuterschool en de lagere school

vr 30 nov

Zwarte Pietennamiddag in de kleuterschool

ma 17 dec

Kom- en kijkmoment in de peuterklas
voor ouders met nieuwe peuters

di 18 dec

Oudercontact lager

wo 30 en
Oudercontact kleuter
do 31 jan 2019
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UIT HET PEDAGOGISCH PROJECT
om even bij stil te staan:
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.
PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE INFORMATIE
Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar
De leerkrachten spelen samen een toneel voor de kinderen.
Gezondheidsrubriekje
november = griepmaand
Griep of influenza komt vooral voor tussen november en
april. Bij gezonde kinderen gaat de ziekte over zonder
medicatie. Veel rusten helpt om sneller beter te worden.
Enkel een dokter kan de juiste diagnose stellen.
Wij geven alvast enkele tips mee om besmetting te
voorkomen
Tips om besmetting te voorkomen. Leer ze ook jouw kinderen aan.
 Nies of hoest niet in de richting van een ander, draai of buig je hoofd.
 Hou een hand of nog beter een zakdoek voor de mond bij niezen of
hoesten. Of nies in je elleboog.
 Gebruik altijd papieren zakdoeken en gooi die meteen na gebruik
weg.
 Was of ontsmet de handen na niezen, hoesten of snuiten.
 Je kan moeilijk na ieder kuchje de handen wassen of dit aan de
kinderen vragen. Maak zelf een inschatting wanneer dit nodig is.
bron: kindengezin.be nov. 2018
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Bedankt voorleesouders
We zijn al drie weken verder en het lezen met leesouders
werpt reeds zijn vruchten af. Bedankt aan alle ouders van
het eerste, tweede en derde leerjaar die dit waarmaken.

Bedankt!

November voorleesmaand.
Voorlezen heeft een positief effect op taalontwikkeling en woordenschat.
Door voor te lezen, komen kinderen in contact met een ander soort
woordenschat, aangezien de taal in boeken vaak anders is dan de taal die
kinderen in het dagelijkse leven horen. Ze leren zo nieuwe woorden en
complexere zinnen kennen. Peuters en kleuters die door hun ouders van
jongs af aan worden voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong op het vlak
van taalontwikkeling.
Bovendien draagt voorlezen bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip.
Kinderen leren immers dat letters en woorden een betekenis hebben, en
krijgen zo meer inzicht in taalgebruik. Dat nemen ze mee in hun latere
leesleven. Ze leren ook beter luisteren en trainen hun concentratievermogen.
De emotionele ontwikkeling van een kind vaart wel bij voorlezen. Het
voorleesmoment is een intiem moment tussen ouder en kind en dat bevordert
de band tussen beiden. Het biedt een kind rust en veiligheid. Ook in de klas
kan een voorleesmoment een welgekomen rustpunt zijn. Samen een verhaal
beleven in klascontext versterkt de affectieve band tussen kinderen onderling
én met de leerkracht.
Ook als school bieden wij voorleesmomenten aan en niet
alleen tijdens de voorleesweek van 17 tot 25 november. We
begonnen reeds voor de herfstvakantie. Over de middag
tussen 12u45 en 13u10 lees ik voor aan de kinderen van het
tweede en derde leerjaar. We volgen het verhaal van Heks
Miezamplie geschreven door Patricia David.
Zo werken we ook over de middag aan leesbevordering en
aan ontspanning!
Meester Fabrice
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Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
Aandachtspunt november

BEVER
zorgen, diensten aanbieden, iets schenken
Bevers leven jarenlang in een hecht familieverband. Het zijn bovendien
noeste werkers. Als dammenbouwers zorgen zij voor een aangepaste
biotoop voor heel wat andere dieren. Een kind dat zich gedraagt als een
bever, staat klaar om te helpen, om op te ruimen, om een ander een plezier
te doen. Het deelt snoepjes en/of andere bezittingen met de anderen.
Waarop letten we deze maand in onze klas?
1ste leerjaar :
2de leerjaar :
3de leerjaar :
4de leerjaar :
5de leerjaar :
6de leerjaar :

Ik help anderen bij het opruimen.
Ik ga zorgzaam om met andermans schoolgerief, kleding, …
Ik draag mee zorg voor de netheid op de speelplaats, in
lokalen en andere ruimtes.
Ik ben bereid een schrift, een boek of ander gerei uit
te lenen.
Ik help als iemand iets niet begrijpt.
Ik kom op voor de zwakkeren.

AANDACHTSPUNT SCHRIFT
Wat houden we deze maand extra in het oog?
Aandacht voor de passende helling van letters en cijfers!
Nooit verticaal schrijven. Een goede helling is het gevolg van een juiste
ligging van het schrijfblad (in een hoek van ongeveer 20°)
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AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.
Tijdens de maand november staan we in klas even stil bij de volgende
bijzondere dagen:
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
- 11 november: Wapenstilstand 1ste wereldoorlog
- 15 november: Koningsfeest
ma 5 nov

- Instapdag voor nieuwe kleuters
- Start van de fluomaandenactie (nov-dec-jan-feb) voor
kleuter en lager
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

di 6 nov

- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 16:30 5de en 6de leerjaar: Naschoolse activiteit
'Fotografie' (Brede School)

wo 7 nov

- 3de tot 6de leerjaar: Minihandbal in Sint-Kruis
(Fortuinstraat 29) afspraak aan de sporthal (organisatie
meester Patrick) (namiddag)
- 13:00 3de en 4de leerjaar: Naschoolse activiteit 'Scratch –
speels programmeren' (Brede School)

do 8 nov

- 16:30 1ste leerjaar: Naschoolse activiteit 'DANS'
(Brede School)
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

zo 11 nov

- Wapenstilstand
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ma 12 nov

- 08:40 4a en 4b Bezoek aan de Ijzertoren en de
dodengang in Diksmuide
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 08:45 1a en 1b: Bezoek aan het Sinthuis en aan
speeldorp Pretland in Sint-Niklaas
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)
- 20:00 Ouderraad in de eetzaal

di 13 nov

- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:30 6a: Cultuurproject Vel tegen Vel 'de jeugd van toen'
in het volkskundemuseum
- 09:45 Zwemmen 4de
- 13:30 2a Bezoek aan het Groeningemuseum
- 16:30 5de en 6de leerjaar: Naschoolse activiteit
'Fotografie' (Brede School)

wo 14 nov

- 13:00 3de en 4de leerjaar: Naschoolse activiteit 'Scratch –
speels programmeren' (Brede School)

do 15 nov

- 09:30 6b: Cultuurproject Vel tegen Vel 'de jeugd van toen'
in het volkskundemuseum
- 16:30 1ste leerjaar: Naschoolse activiteit 'DANS'
(Brede School)
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

vr 16 nov

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 3de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.

ma 19 nov

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 13:30 1b Workshop 'Luistervink' in het concertgebouw van
Brugge
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

di 20 nov

- Dag van de Rechten van het kind
- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 13:30 2b Bezoek aan het Groeningemuseum
- 16:30 5de en 6de leerjaar: Naschoolse activiteit
'Fotografie' (Brede School)
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wo 21 nov

- 08:45 KL 2 (juf Gwenny en juf Ann) Openklasdag in het
tweede kleuter
- 08:45 KL 3 (juf Annelies en juf Martine) Openklasdag in
het derde kleuter
- 09:00 5a Bezoek aan de kinderboerderij 'Bevruchting en
geboorte bij boerderijdieren'
- 13:00 3de en 4de leerjaar: Naschoolse activiteit 'Scratch –
speels programmeren' (Brede School)

do 22 nov

- 09:30 3de en 4de leerjaar: Toneel 'Saperlipopette –
figurentheater' in Daverlo (busvervoer)
- 13:30 2a Bezoek aan de Oxfam wereldwinkel
- 16:30 1ste leerjaar: Naschoolse activiteit 'DANS'
(Brede School)
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

vr 23 nov

- 09:00 5b Bezoek aan de kinderboerderij 'Bevruchting en
geboorte bij boerderijdieren'
- 19:00 Spelletjesavond en kinderbingo (organisatie
ouderraad)

ma 26 nov

- Individuele foto's voor kleuter en lager (voor- en namiddag)
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 13:30 1a Workshop 'Luistervink' in het concertgebouw van
Brugge
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

di 27 nov

- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de
- 16:30 5de en 6de leerjaar: Naschoolse activiteit
'Fotografie' (Brede School)

wo 28 nov

- 08:45 KL 2 (juf Gwenny) Openklasdag in het tweede
kleuter
- 08:45 KL 3 (juf Annelies en juf Martine) Openklasdag in
het derde kleuter
- 13:00 3de en 4de leerjaar: Naschoolse activiteit 'Scratch –
speels programmeren' (Brede School)
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do 29 nov

- 13:20 5de leerjaar American Games in de sporthal van de
Koude Keuken
- 13:30 2b Bezoek aan de Oxfam wereldwinkel
- 16:30 1ste leerjaar: Naschoolse activiteit 'DANS'
(Brede School)

vr 30 nov

- Vandaag krijgen de kinderen van het 4de tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
- 13:25 Zwarte Pietennamiddag in de kleuterschool

ma 3 dec

- Tweede maand van de fluomaandenactie
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:35 2de en 3de kleuter: Voorstelling Sinterklaas en
Zwarte Piet (vzw Artbij) in het auditorium van het college
(busvervoer om 9u35)
- 12:00 6a en 6b: Bezoek aan het planetarium in Beisbroek
(lunch in de klas)
- 13:30 1ste leerjaar: Voorstelling Sinterklaas en Zwarte
Piet (vzw Artbij) in het auditorium van het college
(busvervoer om 13u30)
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

di 4 dec

- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 16:30 5de en 6de leerjaar: Naschoolse activiteit
'Fotografie' (Brede School)

wo 5 dec

- 3de tot 6de leerjaar: Freerunning in Assebroek
(Nijverheidsstraat 144) afspraak aan de sporthal
(organisatie meester Patrick)
- De Sint brengt een bezoek aan onze school.
- 13:00 3de en 4de leerjaar: Naschoolse activiteit 'Scratch –
speels programmeren' (Brede School)
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