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Infobrief oktober 2018
1. Jaarthema 2018-2019:

De titel van dit jaarthema geeft ruimte voor creativiteit en ideeën, en dat is niet
toevallig zo gekozen. De leerkrachten zaten samen en bedachten deze titel. “Wij
willen onze leerlingen zo actief mogelijk meenemen op pad doorheen dit
schooljaar en hen aanzetten tot denken en … meedenken!” Ideeën? Onze
leerlingen vormen de kern van onze school en dus ook de kern van ons
jaarthema. Hoe zien zij dit thema? Welk spoor laten mensen zoal na? Welk spoor
laat onze school na…? Welk spoor kan je volgen…? Letterlijk of eerder figuurlijk,
ecologisch of eerder industrieel? Anders?
Samen met de leerkrachten wordt dit thema doorheen het jaar uitgewerkt en
wordt vorm gegeven aan de visie van de leerlingen, de klas, de school met als
apotheose het schoolfeest!

2. Oproep leesmoekes en/of -vakes

Ook dit jaar organiseren we voor de leerlingen van L1 en L2 ‘lezen in groepjes’,
dit met de hulp van leesmoekes en/of –vakes in de klas.
Tijdens dit wekelijks uurtje willen we op een motiverende manier aan technisch
lezen, begrijpend lezen en leesplezier werken en daarbij de effectieve leestijd
van de kinderen verhogen.
Om praktische redenen doen we graag beroep op vrijwillige medewerkers om het
lezen in de verschillende groepjes te begeleiden en nauwkeurig op te volgen.
Voelt u zich geroepen als leesmama of -papa, leesoma of -opa, leesbuurman of buurvrouw, leesoom of -tante, … om samen met ons te komen lezen
op woensdagvoormiddag van 11.00u – 12.00u, laat het ons dan zeker
weten!
We zullen jullie met open armen ontvangen!

1. Peer tutoring en maatjeslezen
Nieuw dit schooljaar is dat ook de leerlingen van het 6de leerjaar mee assisteren
bij het lezen. Deze leesmomenten noemen we ‘maatjeslezen’. Een grotere ‘maat’
(die AVI-plus beheerst), begeleidt een ‘maatje’ van L2 dat nog moet oefenen om
een hoger niveau te behalen.
Op die manier krijgen de ‘maatjes’ veel meer leesbeurten dan ze in een gewone
leesles zouden krijgen en kunnen ze het technisch lezen optimaal oefenen.

De oudere tutor zal hen vriendelijk wijzen op fouten en hen verbeteren waar
nodig. Deze tutors krijgen hiervoor een opleiding met instructies op welke wijze
ze dit best aanpakken.
Bijkomend voordeel is dat ook de sociale vaardigheden worden geoefend. De
‘tutors’ leren immers leiding geven, belangstelling tonen, complimentjes geven,
bijsturen als het niet goed gaat, aanmoedigen…
Door het toepassen van deze leesvormen wordt ook het leesplezier op LP Boon
bevorderd.

2. voor- en naschoolse opvang
De naschoolse opvang is enkel bedoeld voor kinderen van werkende
ouders of ouders die lessen volgen, m.a.w. ouders die geen ander
alternatief hebben.
Op woensdagnamiddag gaat de naschoolse opvang door in de
gemeentelijke opvang. Indien uw kind hiervan gebruik wenst te
maken, gelieve het secretariaat en/of klasleerkracht te informeren
één dag vooraf (via agenda of heen-en-weerschrift). Het is
belangrijk dat u het inlichtingenformulier (dat in de infobundel zat)
invult: zonder dit document wordt uw kind niet toegelaten in de
opvang!
Mogen we u ook vragen wanneer u uw kind komt afhalen dit
steeds persoonlijk te doen bij Juf Gudrun. Zo weet zij zeker dat
uw kind de opvang heeft verlaten en is uitgescand. Het is niet
toegelaten voor de kinderen om zich alleen naar de
parking/auto te begeven.

5.
Vanaf woensdag 3 oktober ontvangen alle kinderen wekelijks een stukje
fruit. Dit wordt uw kind tot en met december 2018 gratis aangeboden
door de school.

6. Oktober - verkiezingsmaand
leerlingenraad

In het begin van het schooljaar gebeurt er in elke klas van het 3de, 4de, 5de en
6de leerjaar een verkiezing voor een afvaardiging in de leerlingenraad.
Voor elke van deze leerjaren worden er telkens twee leerlingen verkozen, zij
zullen zetelen in de leerlingenraad van de basisschool.
Deze verkiezing gebeurt op democratische wijze in de betreffende klassen. Bij de
eerste samenkomst van de leerlingenraad, wordt er een voorzitter gekozen. Juf
Maja vervult de rol van secretaris. Op termijn nemen de leerlingen van L5 en L6
dit over.
De officiële verkiezingen leerlingenraad 2018-2019 gaan door op 25 oktober
2018

7. Fiets laten graveren !
Op dinsdag 23 oktober organiseert
onze school in samenwerking met de
Stad Aalst controle en graveren van
fietsen. Meester Niels (Verkeer) wil op
deze manier de leerlingen bewust
maken van het belang van een goed
functionerende fiets die voorzien is
van de nodige reflectoren en goed
werkende lichten…

8. Bezoek aan het designmuseum te
Gent op dinsdag 9/10 (L1 en L2)

De leerlingen van L1 en L2 brengen deze maand een bezoek aan dit museum.
We zijn alvast benieuwd welke creatieve ideeën ze uit Gent zullen meebrengen!

9. Werelddierendag 4 oktober 2018
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Dit is zo sinds een internationaal congres
voor dierenbescherming (Wenen) in 1929 deze dag uitriep tot Werelddierendag.
De beslissing om een themadag aan de dieren te wijden viel niet helemaal uit de
lucht. Al jaren voordien werd vanuit verschillende hoeken meer aandacht
gevraagd voor het dierenwelzijn.
Ook onze school zal die dag opnieuw extra aandacht besteden aan dierenbelang
en dierenwelzijn. Op een ludieke en leerrijke manier brengen we de kinderen in
contact met dieren. Enerzijds verwachten we bezoek van een blindengeleidehond
en zijn baasje, anderzijds is de Werelddierendag voor ons de start van “het
kippenhok”. Onze kinderen zullen dus
vanaf 4 oktober leren om kippen te
houden en te verzorgen. Uiteraard zal
daarbij de nodige aandacht besteed
worden aan respectvol en diervriendelijk
omgaan en hoeden van kippen, die over
de nodige vrije uitloop zullen beschikken.

10. Speelplaatswerking sport en spel !
Meester Niels werkte een nieuwe en eenvoudige speelplaatswerking uit. Doel:
ervoor zorgen dat iedereen op een sportieve, spel- en speelrijke manier aan
vrijetijdsbesteding leert doen. Sociaal en emotioneel welzijn staat daarbij
centraal en daar willen wij onze leerlingen in ondersteunen.
Concreet betekent dit dat de leerlingen geleerd wordt om te kiezen uit een aantal
activiteiten (voetbal, basketbal, pingpong, vier op een rij, schaken, PC games,
rustige zone…) tijdens de speeltijden.
Daarnaast blijven afspraken belangrijk: in de rij staan bij belsignaal, netjes
houden van speelplaats en bijhorende toiletten, zorg voor eigen kledij en
brooddozen, juist gebruik van speelplaatsmateriaal, beurtrol opruimen. Heel wat
afspraken dus…

11. Wist je dat …






onze school de voorbije week deelgenomen heeft aan de scholenveldloop?
De competitie was bijzonder hard, maar onze kinderen gaven het beste
van zichzelf. Aan alle deelnemende kinderen: bedankt voor de mooie en
bijzondere inzet!
mevr. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, na haar
bezoek op 3 september (samen met minister Crevits) ons heeft laten
weten dat zij opnieuw een bezoek zal brengen aan onze school op vrijdag
19 oktober?
onze school dit jaar terug MOS-school is en er opnieuw een
vergroeningsproject bij de stad Aalst is ingediend? Hopelijk komen we
weer in aanmerking voor een toelage die we kunnen gebruiken om onze
speelplaats nog groener en actiever te maken!

Speelkeuken kleuters

Activiteitenkalender oktober 2018
Vrijdag 05/10
Dinsdag 09/10
Vrijdag 12/10
Vrijdag 19/10
Maandag 22/10
Dinsdag 23/10
Woensdag 24/10
Vrijdag 26/10

Zwemmen
Bibbezoek Utopia
Designmuseum Gent
Zwemmen
Zwemmen
Kronkeldiedoe
Wenmoment nieuwe peuters
Toneel “Shoes”
fietsgravering
Schoolfotograaf!
Zwemmen
Uitstap Gent
Halloweenactiviteit
HERFSTVAKANTIE VAN 29/10 TOT 04/11/2018

L1
L56
L12
L1
L1
L12
K123

L1
L56
alle klassen

