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Infobrief november 2018
1. Lampionnentocht op vrijdag 23 november

2. onze website
Wij zijn goed bezig… Na alle nieuwe dingen op zowel de kleuter- als de lagere speelplaats en
natuurlijk ook onze nieuwe leescaravan, is ook onze website in een nieuw kleedje gestoken.
Wil u weten hoe wij werken? Bent u nieuwsgierig wie wij zijn of hoe we eruitzien? Foto’s van
de klasactiviteiten? U kan het allemaal vinden op onze nieuwe website!
Surf gewoon naar www.bslpboon.be

3. nieuw telefoonnummer
Vorig schooljaar werden op onze school alle internetkabels en -verbindingen vernieuwd.
Zoals toen ook reeds aangekondigd, past deze modernisering in het kader van een verbeterd
netwerk die het mogelijk maakt om op ICT-vlak mee te zijn met de hedendaagse moderne
evoluties. Eén van die evoluties is bellen met VOIP, bellen via internet of internetbellen
genoemd. Deze uitdrukkingen zeggen eigenlijk precies wat VoIP is: een telefoongesprek via
internet. Hierdoor schakelen wij vanaf november over op een nieuwe telefoonnummer:

053/46.43.00
(het oude telefoonnummer van de school blijft nog enige tijd bruikbaar)

4. Helm op Fluo Top

“Helm Op Fluo Top” is een verkeersproject waarmee alle Vlaamse basisscholen het dragen
van een fietshelm en fluokledij op een leuke en eenvoudige manier aanmoedigen.
Ook onze school vindt veiligheid in het verkeer uiterst belangrijk en twijfelde niet om hieraan
deel te nemen.
Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school, kunnen leerlingen stickers
verzamelen en zo sparen voor leuke beloningen.
Meedoen is de boodschap !

5. leerlingenraad
Op maandag 5 november 2018 werden
de nieuwe verkozenen van de
leerlingenraad bekend gemaakt.
Meteen werd ook de datum van de
eerste vergadering vastgelegd. Op de
eerste vergadering zullen de nieuw
verkozenen hun thema’s voor het
nieuwe schooljaar voorstellen.
Alle agendapunten worden op tafel
gelegd en er wordt samen bekeken
welke punten op korte, middellange of
lange termijn kunnen worden
uitgevoerd en dat alles gekaderd binnen een financieel plan …

6. Sint-Maarten op bezoek op vrijdag 9
november
Op vrijdag 9 november 2018 bezoekt Sint-Maarten samen met
zijn Pieten opnieuw onze basisschool.
Dit jaar heeft de Sint ervoor gekozen om één van zijn Pieten
alvast vooruit te sturen om discreet de terreinen van de LP
Boonschool ter plaatse te gaan verkennen… 
Onze kleuters en kinderen van de 1ste graad zullen de Sint op
9 november met vlag en wimpel welkom heten en aangezien
er ook op onze school “geen stoute kinderen zijn” zou de Sint
wel eens een verrassing bij kunnen hebben.
We zijn alvast bijzonder nieuwsgierig …

7. Voorleesweek van 17/11 tot 25/11
Ook dit schooljaar nemen we opnieuw deel
aan de voorleesweek, een initiatief van de
Stichting LEZEN. Voor meer info kan je ook
steeds terecht op de website
www.iedereenleest.be
Welke initiatieven nemen we?
 Onze leerlingen van de
3de graad vertellen spannende verhalen in de
verschillende klassen.
 Elke leerkracht eindigt
de schooldag met een voorleesmoment.
 Er worden opnieuw
middagvoorleessessies voorzien door juf
Heidi, meester Arnaud, juf Lien en juf Maja in
de voorleescaravan. Dit zorgt voor mooie en
feeërieke momenten (de week voor de
officiële voorleesweek).
 Grootouders worden
uitgenodigd om in de klassen te gaan
voorlezen.



Leerlingen beluisteren spannende
verhalen via de audibib en/of Fundels.

8. theater “KALF!”op 19/11 voor L3 en L4

Koetje Kalf woont in de stal met alle andere melkkoeien. Op een dag zet de boer de poort
open en voor het eerst ziet ze kleuren! Grasgroen gras. Hemelsblauw blauw. Vlinders.
Madeliefjes. Kietelende dauw. Het gegons van Lente! Koetje Kalf wil meer van dat. Ze
droomt van India. Waar koeien heilig zijn en heel oud worden. En alle kalfjes van goud zijn.
KALF! is een dansvoorstelling met theater en muziek. Of een theatervoorstelling met muziek
en dans. Of … het maakt niet uit, het is een unieke mix van een typische (Dimitri) Leue-tekst
die het midden houdt tussen vreselijk vreselijk en gewoon grappig. De dans van Savitsky zal
meteen je hoeven in beweging zetten op de maat van beatboxer en loeimaster Uruz.

9. Ijsparadijs voor kleuters PKK1 op 20/11
Op een speelse en recreatieve manier maken de allerkleinsten kennis
met het bewegen op ijs, o.l.v. gekwalificeerde en ervaren lesgevers.

10. Wist je dat…




de werken aan de Leuvestraat in het teken van verkeersveiligheid staan? Het wijzigen van de
verkeerssituatie zal de veiligheid in de nabije schoolomgeving verbeteren. Mogen we alsnog
vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van de Kortestraat om uw wagen te parkeren? De
schoolparking is na de school om veiligheidsredenen
voorbehouden aan personeel en ouders van de crèche.
onze school nu beschikt over een modern weerstation dat
digitaal het weer (temperatuur, wind, neerslag, luchtdruk,…)
registreert? Onze leerlingen leren op deze manier, binnen

WO, de verschillende weerelementen observeren, bij te houden en er conclusies uit te
trekken.

Activiteitenkalender november 2018
ma 05/11
di 06/11
vrij 09/11
ma 12/11
di 13/11
woe 14/11
vrij 16/11
Ma 19/11
Di 20/11
Woe 21/11
Vrij 23/11
Di 27/11
Do 29/11
Vrij 30/11

Start “Helm op Fluo Top”
Voetgangersbrevet Goud
Zwemmen
Sint-Maarten op bezoek!
GEEN SCHOOL
Voetgangersbrevet Goud
SVS tafeltennis (Atheneum Denderleeuw)
Zwemmen
Bibbezoek
Theater “Kalf” CC De Ploter VM
START VOORLEESWEEK
Voetgangersbrevet Goud
Ijsparadijs te Liedekerke VM
SVS Swimmathon te Dendermonde
Zwemmen
Lampionnentocht Vriendenkring LP Boon!
Spelcarrousel NM
Voetgangersbrevet Goud
Infomoment rond schoolrijpheid
Zwemmen L2

L4
L2
iedereen
L4
L56
L2
L34
L34
L4
PK/K1
L3456
L2
L3
L4
K3
L2

