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Infobrief januari 2018
Het gehele schoolteam van Basisschool ‘L.P. Boon’ wenst u en uw familie
een fantastisch nieuw jaar, laat het bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend, gezond en gelukkig, zorgeloos en prachtig zijn!

1.

Kerstmarkt

Het schoolteam en de leden van de vriendenkring wensen iedereen te
bedanken voor hun aanwezigheid op onze zeer geslaagde kerstmarkt. Een
extra woordje van dank aan de vele vrijwilligers die dit alles mogelijk maakten.
We hopen ook in het nieuwe jaar op jullie steun en inzet te mogen rekenen.

2.

Klare afspraken … goede vrienden!

Omdat het sereen starten van het lesgebeuren, zowel ’s ochtends als ’s middags, belangrijk is
voor alle kinderen in de klas, is het uitermate belangrijk dat elk kind tijdig op school aanwezig
is. Meteen kunnen participeren aan het klasgesprekje bij het begin van de dag vormt alvast
de basis om een dag positief en in alle rust te starten.

Belsignaal ‘s morgens

3.

Belsignaal ’s middags

Wijziging organisatie refter

Tot voor kort moesten vrijwel alle leerlingen van onze school samen eten in onze refter. Door het
groeiende aantal leerlingen was dat niet altijd eenvoudig en werd er soms uit noodzaak volledige
stilte gevraagd. Dat klinkt draconisch, maar de druk om veel leerlingen de kans te geven tijdig een
drankje te halen en hun warm eten of boterhammen op te eten, was erg groot. En dan hebben we
het nog niet over het lawaai… Sinds kort eten de leerlingen van onze lagere afdeling onder, onder
toezicht van een leraar hun boterhammen in de klas op. Ieder heeft zijn eigen plekje, maakt
gebruik van een drinkfles of herbruikbare beker en… heel belangrijk rustig praten mag. Het
voorstel kwam er in samenspraak met de leraren die het ondanks ‘extra toezicht’ van in het begin
zagen zitten. Ze merken nu dat hun leerlingen veel minder opgedraaid zijn en meer genieten van
het samen eten. In de refter zijn er nu minder leerlingen en is het ook makkelijker om het gezellig
en aangenaam te houden.

Samen aan tafel het middagmaal eten moet een aangenaam gebeuren zijn waar kinderen na uren stil zitten de kans krijgen om
te ontladen, om associatief te praten, om hun sociale vaardigheden te trainen. In groep aan tafel zitten is een sociaal en
emotioneel leerdoel op zich waaraan nu volop gewerkt wordt!

4.

LP Boon groene,… milieubewuste
school !

Onze school draagt de zorg voor het milieu hoog in het vaandel en daarom vragen wij u om
samen met ons ook in 2018 het afval op onze school te helpen beperken. We denken daarbij
vooral aan het vermijden van onnodige verpakkingen door het gebruik van een brooddoos,
drankfles e.d. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

5.

De Poëzieweek 2018

De poëzieweek vindt plaats van 25 januari tot 31 januari. Het
thema van de komende Poëzieweek is 'Theater' en Peter
Verhelst schrijft de Gedichtendagbundel. Hij roept ook alle
scholen op om een actie te verzinnen met een van zijn gedichten
en/of andere gedichten. Ook LP Boon zal deelnemen en
“poëtische acties” ondernemen. Welke acties je mag
verwachten>? We hopen poëzie op de één of andere creatieve
manier zichtbaar te maken op onze school. Om zijn oproep te
promoten, maakte Peter Verhelst een filmpje:
http://www.poezieweek.com/dichterbijverhelst/ . Met enige zin voor

interpretatie en aanpassing zullen onze leerkrachten hier samen met hun
leerlingen vorm aan geven en proberen om de poëzie tot bij u te brengen.

6.

Wij werken aan leesplezier !

Uit recent onderzoek blijkt dat het begrijpend lezen in Vlaanderen de laatste jaren fel achteruit gaat.
De oorzaak moet volgens specialisten vooral gezocht worden bij het feit dat jongeren niet meer
positief gestimuleerd worden om te lezen, integendeel vaak eerder een negatief gevoel over houden
aan de “leesstof” die ze voorgeschoteld krijgen… Er zou een duidelijk gebrek aan leesplezier zijn,
nefast voor leren begrijpen(d) lezen.
Wij op LP Boon zetten, reeds geruime tijd in op voorlezen, “vrij lezen” en “leesplezier”.
Vrij lezen is een eenvoudige en effectieve manier om het plezier in lezen te stimuleren. De kinderen
maken kennis met verschillende soorten boeken, tijdschriften en kranten, ervaren het plezier van stil
een zelfgekozen boek lezen en ontwikkelen hun smaak. Daarnaast zorgt het vrij lezen ervoor dat de
kinderen vooruit gaan in woordenschat, leesvaardigheid, tekstbegrip, spellingvaardigheid en kennis
van de wereld.
Dit doet zich sterker voor naarmate de kinderen gemotiveerder zijn om te lezen. Daarom staat het
leesplezier bij vrij lezen voorop: de leerlingen lezen wat ze graag willen lezen. Zo weten wij als school
en als leerkracht zeker dat het leesplezier continu gevoed wordt, waardoor de kans groter is dat
kinderen ook buiten onze school meer gaan lezen. Dan wordt de winst van het lezen nog groter,
zonder dat het extra tijd kost in de klas.
Vrij lezen vereist niet dat de kinderen het technisch lezen al volledig onder de knie hebben. Ook in
onze lagere klassen doen de kinderen aan vrij ‘lezen’, bijvoorbeeld door in de leeshoek zelfstandig te
bladeren in prentenboeken.
Alle reden dus vonden wij om vrij lezen minstens 2keer per week op het rooster te zetten, in al onze
klassen! Vrij lezen levert nog meer op als kinderen de kans krijgen om hun leeservaringen te delen
tijdens de leeskring. Tijdens deze kring delen de leerlingen hun leeservaringen met elkaar. Erover
vertellen maakt het lezen zinvol, nog leuker en vooral “leesplezieriger”! 

7.

Welkom!

Heb je al gehoord van klassemuziek?
Klassemuziek! brengt jaarlijks drie muzische en interactieve voorstellingen waarin de
leerlingen van de lagere afdeling kennismaken met telkens één muziekinstrument.
De voorstellingen duren één lesuur en zijn opgevat voor kleine groepen. De leerlingen kunnen
zelf op het instrument blazen, tokkelen, strijken of slaan, ze kunnen meezingen met de liedjes
of zich laten meeslepen in een heus muzikaal verhaal. In januari brengt Klassemuziek de
Trombone naar onze school. Wij zijn alvast heel erg benieuwd…

8.

Theatervoorstelling:
“ Dat begint hier al goed…”

Mijn zussen zijn echte hoogvliegers. Maar ik kan goed dalen. ‘Vallen,’ zegt mijn moeder. Een
fee die niet goed kan vliegen is een fabrieksfout, een ‘fausse-fee’, een ‘handicapée-fee’.
‘Canapé handicapé!’, dat riepen ze op school al omdat ik niet hoog kon vliegen. Probeer dat
maar eens met een toverboek van 2 m² op je rug! Probeer daarmee maar eens op te stijgen!
Probeer ook maar eens 15.000 toverformules van buiten te leren.
‘Dat begint hier al goed’ is een humoristisch en kwetsbaar verslag van het leven van een fee
met faalangst. Een voorstelling over falen en schaamte, over spijt hebben en stommiteiten
begaan. Over perfectie en prestatiedwang. Over het verschil tussen feeën en mensen.

9.

Wist je dat….

- Armoede…Kinderen die in Vlaanderen opgroeien in armoede missen veel en
kunnen vaak niet meedoen met leeftijdsgenoten.
Wat missen die kinderen: elke dag fruit en groenten; elke dag een maaltijd
met vlees, vis, kip of veggie; 2 paar passende schoenen; af en toe nieuwe
kleren; boeken in huis aangepast aan hun niveau; een geschikte plaats in huis
om huiswerk te maken; buiten en binnen speelgoed; vriendjes uitnodigen om
te komen spelen; feestjes op speciale gelegenheden; deelnemen aan
ontspanningsactiviteiten buitenshuis en aan schooluitstappen.
Daarom hebben de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken er dit
schooljaar voor gekozen om samen met de “vzw Bijeva” het thema
kansarme kinderen uit te werken. Ze verkochten op onze kerstmarkt alvast
zelfgemaakte lichtjes ten voordele van deze vzw.
- Dat de sponsorloop €1250,92 heeft opgebracht ten voordele van “De Caspers
vzw” ! ! !

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI 2018

8 januari ’18

START SCHOOL Instap nieuwe peuters.

12 januari ’18

Zwemmen voor L3

18 januari ’18

Infoavond doorstroming L6 Lyceum Aalst

19 januari ’18

Bib bezoek

23 januari ’18

DOE-dag Koninklijk Atheneum Denderleeuw L6

24 januari ’18

Geen school ! (wegens pedagogische studiedag)

26 januari ’18

Muziekklasse: Trombone L1 tot L6 op school
Zwemmen L3

29 januari ’18

Start “week van de Poëzie” LP Boon

30 januari ’18

Theater “Dat begint hier al goed” CC De Werf L5/L6 13u45

31 januari ’18

SVS activiteit L3/L4 Tussen 4 vuren in Denderleeuw

(Vrijdag 1 februari ’18

Gedichtendag 2018)

