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Infobrief februari 2018
1.

Grote Truffelverkoop !

Naar jaarlijkse traditie organiseert onze vriendenkring een
verkoopactie die volledig ten goede komt aan de leerlingen
binnen onze school. Vorig schooljaar werden koekjes van
Destrooper verkocht. Dit jaar heeft men gekozen om heerlijke
truffels te verkopen!
Met de opbrengst van de verkoop wil onze school een heuse voorleescaravan aanschaffen.
Is er nog wat extra’s over dan zal dit gebruikt worden voor de verdere aanleg en verfraaiing
van de buitenkeukenspeelplaats voor onze kleuters.
Uiteraard hopen we te kunnen rekenen op uw medewerking om zoveel mogelijk truffels te
verkopen!

Start van de Truffelactie, 19 februari (na de krokusvakantie).

2.

Carnaval

De oorsprong van het woord carnaval is onzeker. Er zijn verschillende theorieën. De meest
waarschijnlijke is dat het woord is afgeleid van 'carne levare', dat 'opruimen of wegnemen
van het vlees' betekent. Dit heeft betrekking op de vastenperiode waarin de roomskatholieken geen vlees eten. Het feest is van Italiaanse oorsprong en waarschijnlijk een
vermenging van een Romeins lentefeest en een Germaans offerfeest. Bij deze feesten vierde
men de komst van de lente, als symbool van de wedergeboorte van de natuur. Het was de
gewoonte om tijdens het carnavalsfeest de maatschappelijke orde te bespotten met gebruik
van maskers en vermommingen.
Op vrijdagnamiddag 9 februari vieren wij ook in onze basisschool Carnaval. Niet om te
bespotten, maar gewoon om op een feestelijke en leuke manier deze periode af te sluiten.
Onze leerkrachten zorgen alvast voor een leuke carnaval-activiteit (meer info volgt nog).

3.

Van Grijs naar Frisgroen

Voor de veertiende

Dikketruiendag werd er gekozen voor een minder gekend

klimaatprobleem: hittestress. Op warme dagen veranderen steden en gemeenten door al
de verharde oppervlaktes in echte hitte-eilanden, waar de temperatuur 7 graden hoger ligt dan op
het platteland. Bovendien is het risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel
wegvloeit.
Bomen, struiken en ander frisgroen kunnen ons redden: ze zorgen voor afkoeling en beschermen ons
tegen wateroverlast. Op LP Boon zijn we dan ook zeer blij met het vele groen op onze school!
Op dinsdag 6 februari vragen wij aan de kinderen om wat warmer aangekleed dan normaal naar
school te komen: wij zetten die dag onze verwarming een graadje lager. Eigenlijk merk je dit
nauwelijks, maar het betekent wel 7% minder stookkosten en broeikasgassen. De
energiebesparing is groot, de investering klein. Uiteraard moeten die kleine inspanningen de
aanzet vormen om op school en in het dagelijkse leven structureel werk te maken van de strijd
tegen de opwarming van de aarde. Verstandig omspringen met energie is een grote stap in de
strijd tegen het verhoogde broeikaseffect en de daaraan gekoppelde verandering van het klimaat.

4. Week tegen pesten

Naar aanleiding van de Vlaamse week tegen pesten willen we als school nog eens nadrukkelijk
pesten in het juiste perspectief brengen. Gepest worden doet pijn en richt schade aan. De gevolgen
kunnen tot lang na de kindertijd voelbaar zijn.
Een positief schoolklimaat is erg belangrijk om pesten te voorkomen en aan te pakken. Een
schoolbrede aanpak biedt het meeste kans op succes, als iedereen op en rond de school meewerkt
aan het welbevinden van de kinderen.

Ouders zijn waardevolle partners in alles wat het onderwijs van hun kinderen aangaat. We hopen
dan ook van harte dat we samen ‘als partners in opvoeding’ pestsituaties kunnen voorkomen en
aanpakken. Juf Lien (zorg) werkte in dit kader samen met dhr. Fabrice Servaes, papa van 2 kinderen
op onze school. Samen werkten ze het programma van “De week tegen pesten” op onze school uit.
Het is een boeiend en gevarieerd programma geworden dat de kinderen mobiliseert om pesten een
halt toe te roepen. Zo is er is oog voor de verschillende vormen van pesten zoals cyberpesten e.d.,
doen we ook nu weer “De nieuwe Move tegen pesten” en doen we ook mee met de STIP IT
actie (een actie vanuit Ketnet voor alle kinderen en jongeren in alle sectoren). STIP staat voor Samen
Tegen Iemand Pesten. Om te tonen dat je daar achter staat plaats je vier stippen op je hand. Deze
staan voor:
Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

4. Woensdag = fruitdag!
We vinden het fantastisch dat bijna alle kleuters en leerlingen van de
lagere school regelmatig een stukje fruit meebrengen. Toch willen we
nogmaals een warme een oproep doen, om zeker op woensdag een
stuk fruit mee te geven met uw zoon / dochter.

5.Winterfoor 2018
(Het carnaval in Aalst)

Winterfoor... L1 – L6
De leerlingen van L1 tot en met L6 brengen op donderdag 8 februari, Dag van het Kind, zoals
elk jaar een bezoekje aan de Winterfoor. De Winterfoor van Aalst geeft onderdak aan maar
liefst 110 foorkramers, en staat 2 weken lang opgesteld rondom het Carnavalsfeest in Aalst.
Je vindt er klassiekers zoals draaimolens, lunaparken, eendjes vangen, kramen met allerlei
lekkers, maar ook heel opvallende attracties zoals het reuzerad en nog veel meer!
Het Carnaval van Aalst zelf staat sinds 2010 op de UNESCO lijst voor immaterieel cultureel
erfgoed. Onze leerlingen kijken nu al uit naar dit bezoek vol plezier en spanning!

6. Op 5 februari: L1 en L2 gaat naar de film - Dolfje
Weerwolfje
Ole Kroes
Op de avond van Dolfjes zevende verjaardag, wanneer de maan vol aan de hemel staat, gebeuren er
plots vreemde dingen. Witte pluizige oortjes, een zachte vacht over zijn hele lijf, scherpe klauwen en
tanden: Dolfje verandert in een wolfje! Vanaf nu springt hij bij iedere volle maan uit zijn
slaapkamerraam, jaagt op kippen en zit katten achterna. Maar Dolfje wil helemaal geen wolfje zijn. En
wat als zijn pleegouders dit ontdekken? Zullen ze hem dan nog wel graag zien?

Dolfje weerwolfje is een even spannende als schattige film over de onzekerheid van het anders zijn en
de angst om er niet bij te horen.

7.Lotta en de Slodderkip, mini musical voor de
allerkleinsten op onze school ! (27 februari)
Lotta en de Slodderkip. Lotta de kip vertelt, zingt en leeft het verhaal dat haar overkomen is.
Een voorstelling vol afwisseling van zang, meedoen en geboeid kijken en luisteren.

Lotta en de Slodderkip is een voorstelling op niveau van de kleuters. Voor de allerkleinsten zit er
veel afwisseling in tussen liedjes zingen, verschillende emoties en heel herkenbare situaties.
Voor de ouderen zit er bovenop dit alles nog een leuk verhaaltje met een boodschap in. De
muziek van Tom Dewulf is heel toegankelijk en neemt iedereen mee. Jolijn Antonissen is een
spontane Lotta die zo uit de boekjes lijkt weggelopen te zijn. Het decor lijkt op het eerste zicht
eenvoudig, maar naarmate de show vordert komen er meer en meer attributen uit tevoorschijn.
Hier is zeer goed over nagedacht en het kan gerust als een extra speler op het podium tellen.

8. L3 en L4: Het lied van de zee (22 februari) film.
Tomm Moore
Ben en Saoirse wonen bij hun vader in de vuurtoren op een klein eilandje. Om hen te beschermen
voor de gevaren van de zee neemt hun grootmoeder hen mee naar de stad. Daar ontdekt Ben dat zijn
zusje eigenlijk een selkie is, een sirene die met haar gezang de vloek kan opheffen die de Uilenheks
over de magische wezens heeft uitgesproken. Tijdens een wonderbaarlijke reis moeten Ben en
Saoirse hun angsten en allerlei gevaren trotseren en het opnemen tegen de heks zodat de magische
wezens hun kracht kunnen terugwinnen.
Dit modern folkloristisch sprookje met Keltische invloeden is een visuele traktatie met een eigen
unieke stijl en sfeer. Elke tekening is een magnifieke ontdekking, alsof je bladert in een sierlijk
Keltisch-kubistisch prentenboek. De film kreeg ook een Oscarnominatie voor Beste animatiefilm 2015.

9. Help wilgenhut bouwen !

Het is algemeen geweten dat onze school hun leerlingen een
milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving wil aanbieden. Een
groene speelplaats is daar een belangrijk onderdeel van. Milieuzorg op

School (MOS) organiseert daarom samen met ons een doe-dag
wilgenhutten bouwen voor leerkrachten, directies maar ook voor ouders.
Steek jij graag de handen uit de mouwen? Dan is deze MOS doe-dag
wilgenhut bouwen op zaterdag 24 februari zeker iets voor jou! Tijdens
deze workshop bouwen we samen een wilgenhut. Je leert de kneepjes van
het vak zodat je nadien zelf aan de slag kan. Daarnaast ontdek je ook hoe
wij de buitenruimte van onze school willen gebruiken als verlenging van
onze klaslokalen. In onze school staat het “ervaren” centraal. We geven les
op een gemoedelijke manier en proberen ook buiten les te geven wanneer
dat kan. Deze workshop past bij onze schoolvisie en onze manier van
kijken naar de wereld. Meer info zal verder nog per brief worden
meegedeeld, maar hou alvast de datum vrij !

Activiteitenkalender februari 2018
5 februari ’18

Start “Week tegen pesten” +
L1/2 “Dolfje weerwolfje” CC De Ploter om 10u.

6 februari ’18

Dikketruiendag (=extra trui aan !)

8 februari ’18

L1 tot en met L6 naar de Winterfoor “Dag van het kind”
(namiddag)

9 februari ’18

BIB Bezoek L3-L6 + zwemmen L3 + Carnaval op school

Van 10 tot 18 februari Krokusvakantie

19 februari ’18

Start truffelverkoop (brief)

21 februari ’18

L6 brengt bezoek aan Atheneum Aalst (doorstroming)

22 februari ’18

L3/4 Film “Het lied van de zee” CC De Ploter om 10u.

23 februari ’18

Zwemmen L3

24 februari ’18

Help wilgenhut bouwen ! Workshop MOS.

27 februari ’18

Lotta en de Slodderkip Minimusical voor PK/K1 om 10u30.

