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Infobrief oktober 2017
1.Jaarthema 2017-2018:
LP Boon STEM(t) af op Muziek !
Dit schooljaar werken we op
verschillende tijdstippen doorheen het
schooljaar rond STEM en MUZIEK. Het
is onze bedoeling om de kinderen
reeds op jonge leeftijd te leren omgaan
met de exacte wetenschap en techniek
waarvoor STEM staat. STEM staat ook
voor wetenschap, technologie,
techniek en wiskunde. STEM is oude
toestellen uiteenhalen en nieuwe
constructies ineensteken, ontdekken
hoe de wereld werkt, ... maar STEM is
ook vooral gewoon leuk! Het maakt
niet uit of je al gebeten bent door
STEM, of gewoon nieuwsgierig bent en
iets nieuws wil proberen: STEM is er
voor iedereen. De combinatie van
STEM en MUZIEK moet zorgen voor
vernieuwende ideeën en eigen creaties
van onze leerlingen. We denken aan
eigen gemaakte instrumenten maar
vooral ook aan heel veel leuke
muziekmomenten!

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 11.20u
– 12.00u, laat het ons dan zeker weten!
We zullen jullie met open armen ontvangen!

3. 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 de klasleerkracht te informeren, één dag vooraf.
Mogen we u ook vragen wanneer u uw kind komt afhalen dit steeds
persoonlijk te doen bij Juf Gudrun of Juf Karolien. Zo weten zij zeker dat uw
kind de opvang heeft verlaten en is uit-gescand. Het is niet toegelaten
voor de kinderen om zich alleen naar de parking/auto te begeven.

4. Oktober – verkiezingsmaand leerlingenraad

In het begin van het schooljaar gebeurt er in elke klas van het 3 de, 4 de, 5 de en 6 de 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. De directie of een leerkracht
vervult de rol van secretaris. Op termijn nemen de leerlingen van L5 en L6 dit over.
De officiële verkiezingen leerlingenraad 2017-2018 gaan door op vrijdag 20 oktober 2017.

5. Woensdag = Fruitdag
Start hervormd fruitproject “Oog voor Lekkers” op woensdag 4 oktober!
Omdat onze school een groene school is en respect voor mens en milieu hoog in het vaandel draagt,
zullen wij dit jaar samenwerken met Boerderij De Loods VZW voor het leveren van ons schoolfruit.
Boerderij De loods levert niet alleen lokaal biologisch fruit, het is daarenboven ook een sociale
werkplaats. De Loods biedt tewerkstellingsmogelijkheden aan kansengroepen: ouderen, mensen
met psychische of lichamelijke problemen, laag opgeleiden,…
Alle aangeboden groenten en fruit zijn van eigen kweek of van andere biokwekers uit de streek!

Nog nieuw dit jaar!


Voor de kleuters zal het fruit reeds versneden worden. Met dank aan onze stagiaires van
Technigo en KA Denderleeuw! 



Minstens twee keer krijgen de kinderen groentjes in plaats van fruit.

Tutti-Frutti wordt “Oog voor lekkers”
Het door de overheid gesubsidieerde project van voorgaande jaren “Tutti-Frutti” werd dit jaar
hervormd. Tot en met schooljaar 2016-2017 ontving de school een subsidie voor het hele schooljaar.
Bij “Oog voor lekkers” worden slechts 10 weken in het eerste trimester gesubsidieerd. Gedurende
deze 10 weken zullen de kinderen gratis kunnen genieten van wekelijks schoolfruit.
Tijdens het tweede en derde trimester zullen wij, via de maximumfactuur, €1 per kind per maand
aanrekenen.

We vinden het fantastisch dat bijna alle kleuters en kinderen van de lagere school een stukje fruit
meebrengen. Toch willen we nog een warme oproep doen, zodat ‘woensdag = fruitdag’ voor alle
kinderen geldt. Vanaf woensdag 4 oktober ontvangen alle kinderen wekelijks een stukje fruit.
Dit wordt uw kind(je) gedurende 10 weken gratis aangeboden door de school.

6. Piratensportdag
donderdag 5 oktober 2017

Kapitein meester Freek staat ’s morgens op en merkt op dat al zijn muntstukken van de
school verdwenen zijn. Hij rekent op de hulp van alle kleuterpiraten om samen met hem op
speurtocht te gaan op het schooldomein en in het bos. De kleuters kunnen muntstukken
verdienen door allerlei opdrachten en spelletjes op een correcte manier uit te voeren. De
gewonnen muntstukken zullen op het einde van de sportdag verzameld worden in de
schatkist van meester Freek. Het beloofd een spannende en vooral sportieve “piratendag” te
worden!

7.

BEESTIG BEZOEK !

Beestig Bezoek is een uitleenbalie van tamme dieren voor de basisschool.
De mobiele boerderij is zeer toegankelijk en de kinderen zullen tussen de dieren
kunnen rondlopen, ze strelen, ze eten geven en er een heleboel over bijleren. Dit
uiteraard met de gepaste begeleiding. Er zullen ook educatieve spelletjes worden
voorzien, want uiteraard is niet iedereen even gek op dieren.
Het is vooral gebaseerd op de eindterm 1.22 van het vak Wereld Oriëntatie in het
lager onderwijs, nl. de lln kunnen kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit
hun omgeving zelfstandig basishandelingen uitvoeren.

Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf
de dieren verzorgen. De verzorgingskaarten zorgen hierbij voor de nodige
ondersteuning. Ook zijn er verzorgingstabellen, zodat heel de school de verzorging
van de dieren kan opvolgen.

Daarnaast is er nog allerlei spelmateriaal,
posters, lesmateriaal ( ook voor de kleuterklassen) en een werkbundel voor elke
graad.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het beste kan leren door het zelf te ervaren en
actief te beleven. Daar is deze kinderboerderij uiterst geschikt voor! De boerderij
komt met een stalletje en hekkenwerk. De kinderen kunnen via een poortje naar
binnen. De knaagdieren en kippen hebben een aparte ren, waar de kinderen ook in
kunnen. De boerderij kan tot 5 uur ter plaatste blijven staan. Dit onder constant
toezicht van een deskundige, die de ruimte proper houdt en nadien alles opruimt.
DE DIEREN


konijnen



cavia’s



kippen



geiten



schapen



pony’s

8. Filmvertoning…PKK1
Kleine Anna is… klein, nieuwsgierig, vrolijk en
ook een beetje gek. Lange Oom is… lang en ook
een beetje sloom. Samen zijn ze altijd op zoek
naar nieuwe avonturen: ze bouwen een
boomhut, bakken een taart, gaan vissen en
hebben dolle pret in de sneeuw. Met heel veel
oog voor het allerjongste publiek goochelen ze
met kleuren en objecten en maken kleuters
telkens weer aan het lachen.

9. Al gehoord van klassemuziek?
Klassemuziek! brengt jaarlijks drie muzische en interactieve voorstellingen waarin de
leerlingen 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. Deze maand maken de leerlingen van
L1 tot en met L6 kennis met de viool.

10. Achter de spiegel

Een bijzondere reis vol wondere beelden en warme klanken naar dat land achter de spiegel
K2/K3 / L1 en L2 gaan kijken…

Sprookjes Enzo & Theater Tieret

De meesters van het peuter- en kleutertheater Sprookjes Enzo zijn hier kind aan huis.
Vele jonge kinderen zagen bij ons al hun ‘Sneeuw’, ‘Lampionaio’ en ‘De Maan in het Zand’.
Door nu een 5+ voorstelling te maken hebben de toeschouwertjes van toen de gelegenheid om de
Sprookjes enzo-magie opnieuw te beleven. Voor het eerst bundelen ze de krachten met het
poppentheater Tieret.
Het wordt een wonderlijke tocht langs vergeten kinderrijmpjes, verdwaalde gedachten, bizarre
situaties, gekke figuren en nostalgische kleuren

11. Week van het bos !
Wist je dat er in het bos heel wat kampioenen
leven? Ze zijn een kei in het opruimen van afval,
blinken uit in samenwerking of zijn meesters in
camouflage. Week van het bos van 8 tot 15
oktober 2017.
LP Boon doet alvast mee!

12. Speelplaatsreglement
Meester Niels werkte in samenwerking met de leerkrachten een nieuw en eenvoudig
speelplaatsreglement uit. Doel, ervoor zorgen dat iedereen de sociale- en maatschappelijke
leefregels op onze speelplaats kent en leert naleven. Belangrijkste afspraken… in de rij staan bij
belsignaal, netjes houden van speelplaats en bijhorende toiletten, zorg voor eigen kledij en
brooddozen, juist gebruik van speelplaats materiaal, beurtrol opruimen. Heel wat afspraken dus…

13. Wist je dat …
- onze school heeft de voorbije week deelgenomen 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.

- onze nieuwe werkman Kristof heet en hij elke vrijdag op school aanwezig is.

- onze school dit jaar terug MOS school wordt en er een vergroeningsproject zal plaatsvinden in
samenwerking met de stad Aalst!

Activiteitenkalender oktober 2017
Woe 04/10
do 05/10
vrij 06/10
di 10/10
woe 11/10
do 12/10
vrij 13/10
ma 16/10

vrij 20/10

Ma 23/10
Do 26/10
Vrij 27/10

SVS activiteit Voetbal in Aalst
Sportdag kleuters / Muziekklasse L1-L6: Viool
BIB-bezoek L3456 / Zwemmen L1 / L3 Stadspark NM
Medisch onderzoek om 9u op school
Het kleutertrommelbos op school
Film: Kleine Anna en de Lange Oom 10u CC De Ploter
Medisch vooronderzoek L1 om 9u op school.
Facultatief verlof
Theater CC De Ploter K2/K3 Achter de spiegel start
10u + /L1/L2
Startdag mobiele kinderboerderij!
Zwemmen L1
Medisch onderzoek + vaccins L5 9u (Zonnestraat)
Einde mobiele kinderboerderij!
Gericht medisch onderzoek+vaccins om 9u
Oudercontact
Rapport DW1/ Zwemmen L1
HERFSTVAKANTIE VAN 30/10 TOT 3/11/207

L5 en L6
Kleuters/Lager
L3
PK/K1/K2/K3
PKK1
L1
Lager
L1 en L2

L1
L5
L1
L1

