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Infobrief november 2017
1.

WARME OPROEP:
Graag nodigen wij u uit…
De vriendenkring van LP Boon organiseert op zondag
26 november 2017 de eerste LP Boon herfstwandeling
met fotozoektocht.

2.

Elke woensdag lezen met Leesouders - grootouders !

Het belang van lezen…
Het maakt een groot verschil in het leven van
kinderen of ze lezen of niet. Want lezen is
essentieel voor leren, zeker het leren op school.
Wie goed leest en teksten begrijpt, kan kennis
verwerven en zich ontwikkelen. Een goede
taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen
betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.
Zo komen kinderen beter mee in de samenleving
en daar heeft iedereen belang bij.

Het leren lezen van kinderen begint met een goede technische leesvaardigheid, met de focus op
de 1ste graad. Dit is een essentiële voorwaarde voor begrijpend lezen. Het is belangrijk dat
kinderen niet alleen nauwkeurig, maar ook vlot leren lezen. Daarom krijgen onze leerkrachten
van de eerste graad – juf. Heidi en juf Emma van het eerste leerjaar en juf. Cindy van het tweede
leerjaar - dit schooljaar extra ondersteuning van het zorgteam en geweldige leesmoekes – en
vakes: leesmoeke Gaby, leesmoeke Jenny, leesmoeke Daniëlle, leesmoeke Lien, leesvake Luc.
Allen enorm bedankt om hier wekelijks aanwezig te zijn!

3.Sint-Maarten op bezoek in LP Boon !

Op vrijdag 10 november 2017 bezoekt Sint-Maarten samen met zijn
Pieten opnieuw onze basisschool ‘LP Boon’. Ook dit jaar heten onze kinderen hen met vlag
en wimpel op een muzische wijze welkom. Daarna trekt hij naar alle klassen. De Sint zorgt
voor een fijn geschenkje voor elk kind. We zijn alvast bijzonder benieuwd …

4. Leerlingenraad 2017 - 2018
De nieuwe leerlingenraad voor het schooljaar 2017-2018 werd geïnstalleerd.
Na een interessante campagneweek gingen alle leerlingen van het 1e
tot het 6e leerjaar naar de stembus om hun vertegenwoordigers te kiezen.

V.l.n.r.: Tindo / Marie / Jitske / Arwen / Wissam / Bram
Op vrijdag 17 november 2017 gaat tijdens de middagpauze de eerste vergadering met de
nieuwe leden van de leerlingenraad door o.l.v. juf. Heidi. De nieuwe verkozenen
bespreken eerst de afspraken omtrent doeltreffend vergaderen, daarna mogen ze allen
hun agendapunten op tafel leggen en wordt samen bekeken welke punten op korte,
middellange of lange termijn kunnen worden uitgevoerd en dat alles gekaderd binnen
een financieel plan …

5. Grootouderfeest (vrijdag 1 december 2017)
’t Is feest voor oma en opa!
De kinderen van de kleuterschool zijn de gastheren en gastvrouwen en ontvangen hun
grootouders met open armen. Onze kleuters en hun juffen zullen klaarstaan om oma en
opa te verwennen met een spetterende show. Achteraf kunnen de genodigden genieten
van koffie en cake in de refter.
Om capaciteitsproblemen te vermijden, vragen we uitdrukkelijk dat enkel de
grootouders aanwezig zijn. Er is onvoldoende plaats in onze zaal om ook ouders en

andere familieleden van onze kleuters te kunnen ontvangen. Bedankt alvast voor het
begrip.

6. Voorleesweek (20 november – 24 november)
Onze school zet opnieuw in op voorlezen. In alle klassen wordt tijdens de voorleesweek
het voorlezen extra beklemtoond: de juffen sluiten elke dag van deze week af met een
voorleesmoment. De leerkrachten samen met de zorg voorzien bovendien extra
activiteiten. Grootouders lezen voor in de kleuterklassen. Samen met kinderen in boeken
kijken en voorlezen, stimuleert niet alleen de taalontwikkeling, maar betekent plezier
voor kinderen én volwassenen. Een moment van gezellig samenzijn.

7. Basisschool LP Boon bekroond met zilveren “Verkeer op
School-medaille”
Onze school heeft de zilveren medaille ontvangen van de organisatie VSV
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde), omdat we de belangrijke verkeers – en
mobiliteitseducatie hoog in het vaandel dragen en veel aandacht besteden
aan manieren, om onze leerlingen zo zelfstandig en veilig mogelijk in het
verkeer te laten bewegen.
Ook dit schooljaar staan er nog heel wat verkeersacties op het agenda…

8. Fluut

Wat moet je doen om écht goed te doen? Niemand die het weet… Met deze vraag krijgt ook prins
Tamino te maken wanneer de Koningin van de Nacht hem smeekt haar dochter Pamina te bevrijden
uit de klauwen van een boze tovenaar. Verblind door de mooie ogen van Pamina en doof voor de
waarheid gaat Tamino samen met vogelvanger Papageno op zoek. Maar Pamina wil helemaal niet
terug, ze wil iets anders.
Van jongs af aan worden we geconfronteerd met een wereld waarin er snel geoordeeld wordt. Dit is
zwart, dat is wit. Punt. Maar een verhaal kan meerdere waarheden hebben. Alleen.. wat en wie
moeten we nog geloven in tijden van fake news?
Gebaseerd op ‘De Toverfluit’ van Mozart, over hoe Goed en Kwaad zich tegenover elkaar verhouden.
Als twee tegengestelden, maar toch met elkaar verweven.

9. Gezondheidsweek

Activiteiten november 2017
6 november 2017

Welkom aan de nieuwe kleuters

10 november 2017

Welkom Sint Maarten en Piet

13 november 2017

Naar Rollerland… PK K1 (voormiddag)

14 november 2017

“Fluut” Theater CC De Ploter L3/L4 om 10u

16 november 2017

Infoavond K3 rond schoolrijpheid

20 november 2017

Start van de gezondheidsweek/Dag van de rechten
van het kind.
Start van de voorleesweek.

21 november 2017

Sponsorloop ten voordele van “De Caspers vzw”

22 november 2017

Gezond ontbijt i.s.m. de vriendenkring

23 november 2017

12u30 SVS activiteit L3-L4-L5-L6 Swimmathon in
Dendermonde
Infoavond Zedenleer

26 november 2017

Herfswandeling met fotozoektocht LP BOON

27 november 2017

Ijsparadijs voor L1 in Liedekerke om 9u

28 november 2017

Spelcarroussel L3 in de voormiddag

29 november 2017

Bezoek rusthuis “De Gerstjens” kleuters

