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Aan iedereen een vreugdevol en verrassend
nieuw jaar gewenst!
Ouderraad
Via deze weg een grote dankjewel aan de ouderraad voor de
organisatie van het gezellige kerstkraampje op dinsdag 18
december op de speelplaats. Ouders en kinderen konden er
genieten van iets lekkers.
Soep op de stoep
Dinsdag 18 december organiseerden ‘Sisters At Work’ en
‘Ecocandle’ samen met onze basisschool een 'Soep op de
stoep-actie' tegen armoede. Dit bracht in totaal € 167 op dat
integraal naar Welzijnszorg gaat.
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Fluomaanden
Ook tijdens de maand januari blijft de fluoactie van kracht. In de
loop van november en december vonden er al 3 controles
plaats. De resultaten zijn goed. Heel wat kinderen dragen hun
fluo hesje. De speelplaats kleurt ’s morgens fluo. Door dit nu en
dan in de klas ter sprake te brengen, houden we de actie
actueel.

Studie
Donderdag 10 januari is er omwille van de nieuwjaarsreceptie
voor het schoolteam geen studie voor de leerlingen van de
lagere school. Er is die avond wel opvang tot 19u00.

Kom- en kijkvoormiddag in de peuterklas
Maandag 21 januari vindt er van 9u00 tot 9u30 opnieuw
een kom- en kijkmoment plaats in de peuterklas voor
ouders met peuters die binnenkort naar school mogen
komen. Ook ouders met peuters die nog niet
ingeschreven zijn, nodigen we van harte uit. De kindjes
kunnen de sfeer eens opsnuiven en eens kennis maken
met de juf. Ouders krijgen wat praktische info mee en
kunnen vragen stellen.

Zaterdag 26 januari SCHOOLFEEST
Als u hebt laten weten dat uw kind zal deelnemen aan
het schoolfeest krijgt u eerstdaags een brief met daarop
enkele praktische afspraken (o.a. het begin-uur van de
voorstelling waaraan uw kind zal deelnemen). De
kinderen kijken er naar uit.

Infoavond 3de kleuter
Maandag 28 januari vindt er om 19u30 in onze eetzaal een infoavond plaats
voor ouders met kinderen in het 3de kleuter. We informeren u graag over de
overstap naar het 1ste leerjaar aangezien dit voor uw kind een grote stap is en
voor u wellicht een spannend moment. We hebben het o.a. over
schoolrijpheid en de voorwaarden i.v.m. taal en wiskunde die nodig zijn om
goed te kunnen starten in het 1ste leerjaar. Een persoonlijke uitnodiging volgt.
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Infoavond over het secundair onderwijs
Dinsdag 29 januari is er voor ouders met kinderen in het 6de leerjaar een
infoavond over het secundair onderwijs in het auditorium van de VLM
Velodroomstraat 28, Sint-Michiels. Dit wordt georganiseerd door de
scholengemeenschap Sint-Lodewijks in samenwerking met het CLB.
Alle betrokken ouders kregen hierover vóór de kerstvakantie een persoonlijke
uitnodiging met een inschrijvingsstrookje.
Gedichtendag donderdag 31 januari
Met Gedichtendag gaat op de
laatste donderdag van januari
traditiegetrouw de poëzieweek van
start.
31 januari staat poëzie al voor de
negentiende keer centraal. Kranten,
tijdschriften, het internet, radio en
televisie gonzen die dag iets
poëtischer.
Bibliotheken, boekhandels en scholen organiseren voordrachten, lezingen,
tentoonstellingen, poëziewandelingen, schrijfwedstrijden, …
Ook op onze school gaat deze dag niet onopgemerkt voorbij. Via voordracht,
poëziewandelingen, creatieve schrijfoefeningen, ... dompelen we de kinderen
onder in een gezellig bad vol poëzie.
Schimmenspel
Als de zon en ook mijn vrienden
zijn verdwenen
struin ik nog buiten rond.
Achter raam na raam na raam
sluiten gordijnen en gaan lampen aan.
Op straat wordt het snel later
als elk venster zijn verhaal vertelt
in mijn schaduwstraattheater.
Schimmenspel

Linda Vogelesang
In: Gewoon een droom
(Querido, 2017)

Oudercontact in de kleuterafdeling
Woensdag 30 en donderdag 31 januari nodigen we ouders met kleuters uit
voor het oudercontact dat plaats vindt in de klas. U krijgt hiervoor binnenkort
een persoonlijke uitnodiging waarop u een richtuur kunt aangeven dat voor u
het best past.
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Om nu al te noteren in de agenda
vrijdag 8 februari
woensdag 13 februari
donderdag 28 februari

Vrije dag
Dikke truiendag
Oudercontact 6de leerjaar
(adviesbespreking en BaSofiche)

UIT HET PEDAGOGISCH PROJECT
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.

SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
Tijdens de maand januari hebben we wat extra aandacht voor:
- de grootte van de letters en de cijfers. We letten erop dat kinderen niet
te klein schrijven.
Cijfers steken iets boven de geschreven letters uit.
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Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
aandachtspunt januari

LEEUW -

LEIDEN

leiden, geven van informatie en richtlijnen, voorstellen doen, raad
geven, ...
De leeuw is de koning van de dieren. Hij weet altijd raad en wijst de weg. Hij
neemt stevig de leiding in handen. Een kind dat zich gedraagt als een leeuw,
kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen, geeft
informatie aan derden, doet voorstellen, geeft advies...
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar:
Ik kan zeggen of tonen aan anderen wat ze moeten doen.
de
2 leerjaar:
Ik kan iemand een opdracht geven.
de
3 leerjaar:
Ik kan een voorstel naar voor brengen.
de
4 leerjaar:
Ik kan een spreekbeurt geven.
de
5 leerjaar:
Ik kan een verslag uitbrengen voor een groep.
de
6 leerjaar:
Ik kan de verantwoordelijkheid voor een groepstaak
op mij nemen.

PEDAGOGISCH DIDACTISCHE INFORMATIE
Gezondheidsrubriekje
Leren, studeren, sporten en spelen. Kinderen hebben veel energie nodig om
de schooldag door te komen.
Zorg voor een gezonde lunch zodat ze hun batterijen ’s middags kunnen
opladen.
Hieronder enkele tips om de dagdagelijkse botterhammen interessanter te
maken.
 Vul boterhammen aan met sla, geraspte
wortelen, tomaatjes of andere groentjes. Een
extra portie groenten smaakt altijd.
 Snij de boterhammen in verschillende vormen:
de ene dag driehoekjes, de volgende dag
rechthoeken. Waarom eens niet in reepjes?
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 Gebruik papieren bakvormpjes om fruit en groentjes in de brooddoos te
plaatsen.
 Rol de gewone boterham op in plaats van hem toe te vouwen. Draai de
rol dan in een kleurrijke servet. Met een strikje krijg je meteen een
verrassingslunch!
 Varieer in beleg, verras je kind, kook een ei hard en schrijf op de schil
een lieve boodschap.
 Verras met een “aperitiefhapje”: kaasblokjes, een paar radijsjes, plakjes
worst,...
Tot slot: Stop op bijzondere dagen een leuke boodschap in de brooddoos,
een kort mopje, verjaardagswensen of “smakelijk eten met de groetjes van
papa en mama”.
Smakelijk!
(met dank aan CM )

Hooggevoeligheid
Als school hebben wij aandacht voor al onze kinderen en proberen wij onze
zorgwerking zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van elk kind. Deze
maand werpen we ons licht op hooggevoelige kinderen.
Wat is een hooggevoelig of hoogsensitief kind?
Het is niet het zoveelste labeltje om op te plakken. Hooggevoeligheid is een
term om een combinatie van eigenschappen van een kind te duiden,
waardoor het kind zich herkend en erkend voelt.
Die eigenschappen kunnen vaak als last en pas later als gave beschouwd
worden. Dit hangt grotendeels af van de manier waarop ermee omgegaan
wordt.
Elk moment van de dag doen kinderen indrukken op.
Het zijn allerlei prikkels die ze waarnemen met al hun
zintuigen: geluiden, smaken, geuren, bewegingen,
kleuren, vormen, sferen, enz. ...
Hoogegevoelige kinderen hebben een fijngevoelig
zenuwstelsel, waardoor deze prikkels een diepere
indruk op hen maken en ze meer tijd en rust nodig
hebben om deze indrukken te verwerken. Daarom hebben ze het nodig om
zich af en toe terug te kunnen trekken of zich af te kunnen sluiten van een
overprikkelende omgeving.
Heel vaak hebben kinderen die hoogsensitief zijn het gevoel “anders te zijn”
en “er niet bij te horen”.
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Ze hebben een intense waarneming en functioneren daardoor op een
bijzondere manier. Bij hen worden de prikkels uit de omgeving minder
gefilterd, ze blijven hen langer bij en deze kinderen zijn daar dus veel dieper
van onder de indruk. Wanneer ze terecht gewezen worden, komt dit ook extra
hard aan.
Over het algemeen hebben hooggevoelige kinderen veel baat bij orde en
regelmaat en de nodige rust die ervan uitgaat. Dit is natuurlijk voor alle
kinderen zo. Elk kind heeft daar baat bij. Bij drukkere momenten of wat
lossere momenten in klas, zijn het vaak die kinderen die komen zeggen aan
de juf of de meester dat ze hoofdpijn hebben. Door eventjes afzijdig tot
zichtzelf te komen, gaan de klachten vanzelf over.
Omdat veel kinderen genieten van rust en ontspanning starten wij na de
kerstvakantie met relaxatie over de middag. Meer info volgt.
Wie meer informatie wil rond hooggevoeligheid kan zich richten tot
www.hspvlaanderen.be
Meester Fabrice
(Aron, Het Hoog Sensitieve Kind, 2013)

AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.
ma 7 jan

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

di 8 jan

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

wo 9 jan

- 08:45 5a Cursus 'Red een leven' (theoretisch deel) door
een verpleegkundige van het AZ Sint-Jan
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vr 11 jan

- 08:45 6a en 6b Bezoek aan OLVH
- 08:45 5a Cursus 'Red een leven' (praktisch deel) door een
verpleegkundige van het AZ Sint-Jan

ma 14 jan

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)
- 20:00 Ouderraad in de eetzaal

di 15 jan

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

do 17 jan

- 08:45 5b Cursus 'Red een leven' (theoretisch deel) door
een verpleegkundige van het AZ Sint-Jan
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 3de leerjaar (organisatie meester Patrick)

vr 18 jan

- 08:45 5b Cursus 'Red een leven' (praktisch deel) door een
verpleegkundige van het AZ Sint-Jan
- 16:00 Naschools kleuterturnen voor de ingeschreven
kinderen van het 3de kleuter (organisatie juf Els)

ma 21 jan

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:00 Kom- en kijkdag in de peuterklas voor nieuwe
peuters en hun ouders
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

di 22 jan

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

do 24 jan

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 3de leerjaar (organisatie meester Patrick)
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

vr 25 jan

- 16:00 Naschools kleuterturnen voor de ingeschreven
kinderen van het 3de kleuter (organisatie juf Els)

za 26 jan

- Schoolfeest 'Winterspecial'
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ma 28 jan

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)
- 19:30 3de kleuter: Infoavond voor ouders met kinderen in
de 3de kleuterklas (i.v.m. de stap naar het 1ste leerjaar)
- 20:00 Infoavond in OLVH voor ouders met kinderen in het
6de leerjaar (mogelijkheid tot rondleiding om 19u en 21u)

di 29 jan

- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 20:00 Infoavond over het secundair onderwijs voor ouders
met kinderen in het 6de leerjaar (in samenwerking met het
CLB) (organisatie scholengemeenschap) in het auditorium
van de VLM Velodroomstraat 28, Sint-Michiels

wo 30 jan

- Oudercontact in de kleuterschool (dag 1)

do 31 jan

- Gedichtendag
- 08:45 1b Medisch onderzoek in het CLB (SintMaartensbilk 2, 8000 Brugge) (busvervoer)
- 09:30 2de kleuter (juf Gwenny, juf Ann, juf Martine) en 3de
kleuter (juf Annelies, juf Martine): Toneel 'Pierrot, of de
geheimen van de nacht - muziektheater' in Daverlo
(busvervoer)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 3de leerjaar (organisatie meester Patrick)
- 16:30 Oudercontact in de kleuterschool (dag 2)
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)

vr 1 febr

- Instapdag voor nieuwe peuters
- 16:00 Naschools kleuterturnen voor de ingeschreven
kinderen van het 3de kleuter (organisatie juf Els)

ma 4 febr

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie juf
Maaike)
- 19:00 Infoavond in het Sint-Lodewijkscollege
(Magdalenastraat 30) voor ouders met kinderen in het 6de
leerjaar

di 5 febr

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