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Dikketruiendag 

DINSDAG 11 FEBRUARI 

Dikketruiendag is een jaarlijkse, symbolische actie.  Het thema van 
Dikketruiendag 2020 is ‘meer biodiversiteit helpt het klimaat'.  Als er 
te veel planten en dieren uitsterven, dan betekent dat een (groot) 
verlies aan biodiversiteit.  Daardoor raakt het klimaat helemaal uit 
balans.  Om ons steentje bij te dragen, brengen wij leven in en rond 
de speelplaats op onze school! Basisschool LP Boon zorgt in dit kader 
in samenwerking met de vergroeningsdienst van Aalst voor…   

 

een mini-verstopbos! 
 
Ons mini-verstopbos zal zorgen voor een klein stukje 
wildernis in de stad. En dat heeft  heel veel voordelen! Het 
bos(je) zal bestaan uit veel verschillende 
boom/struiksoorten om vogels en insecten aan te trekken. 
Dat zal een positief effect te hebben op de biodiversiteit. 
Daarnaast is het ook gewoon mooi en aangenaam om naar 
te kijken of ernaar te luisteren. Onze leerlingen van de derde 
graad zullen instaan voor het planten van de bomen en 
struiken.   

 

 
 

Doen jullie thuis ook mee? Wij geven alvast wat tips! ;) 

Voor al wat vliegt:   

 maak bijenkasten voor (solitaire) bijen, nesten voor hommels, 
insectenhotels  

 bouw schuilplaatsen voor lieveheersbeestjes en vlinders  
 maak vetbollen, nestkastjes en voederplankjes voor vogels  
 geef onderdak aan vleermuizen  
 zaai een bloemenweide om bestuivende insecten te lokken  
 geef kaardenbol en bramen een plaats  
 laat een wild hoekje groeien  
 vermijd dankzij (zelfgemaakte) raamstickers dat vogels tegen de ruiten 

vliegen  
 lok vogels met vogelvriendelijke planten  
 plant fruitbomen  

Voor al wat kruipt:  

 geef dieren vrije doorgang doorheen je tuin, als dat kan  
 maak oorwormenhotels  
 timmer een wormenbak  
 verwijder onkruid zonder chemische producten  
 plant inheemse hagen en bomen  
 leg een takkenwal of houtstapel aan voor de egels  
 leg een composthoop aan  
 bescherm je tuin tegen de hitte  

Voor al wat zwemt:  

 leg een vijver of wadi aan  
 gebruik een biodiversiteitsvriendelijk (af)wasmiddel en vermijd 

chemische vervuiling in waterlopen 
 geef plastic soup geen kans, koop verpakkingsarm 

 

(bron: https://www.dikketruiendag.be/scholen) 

  

IN DIT NUMMER 
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14 T.E.M. 21 FEBRUARI 

Week tegen pesten! 

DAG VAN HET KIND 2020 

Winterfoor 
 
De leerlingen van L1 tot en met L6 brengen 
op donderdag 20 februari, Dag van het Kind, 
zoals elk jaar een bezoekje aan de 
Winterfoor. De Winterfoor van Aalst geeft 
onderdak aan maar liefst 110 foorkramers! 
 
Op de Dag van het kind kunnen alle kinderen 
naar de kermis aan €1 per rit.  
 
De school trakteert alle leerlingen ook 
smoutebollen die dag!  
 

 
 
Ook in de week voor de krokusvakantie 
staan er nog een aantal carnavalesque 
activiteiten gepland: zo brengt L6 een 
bezoekje aan de werkhallen op 18 februari 
en presenteren juf Sofie en Meester Freek 
hun intussen beroemde carnavalbingo op de 
laatste schooldag!  

 

NIET VERGETEN! 

Woensdag Fruitdag 

We vinden het fantastisch dat bijna alle 
kleuters en leerlingen van de lagere school 
op woensdag een stukje fruit meebrengen 

i.p.v. een koek. Toch herhalen we onze 
oproep nog eens, zodat volgende week 
IEDEREEN samen fruit eet!    
 
 

 

Naar aanleiding van de Vlaamse week tegen 
pesten willen we als school natuurlijk 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 brede aanpak biedt het meeste 
kans op succes: iedereen op en rond de school 
die 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.  
Ook dit jaar werken we weer een boeiend en 
gevarieerd programma uit dat we tijdens “De 
week tegen pesten”  aan bod zullen laten 
komen. 
  

 
 
Zo is er is oog voor de verschillende vormen 
van pesten zoals cyberpesten e.d., doen we 
ook nu weer “De nieuwste Move tegen 
pesten” en doen we ook mee met de STIP IT-
actie (een actie van 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! 
 
 
 

 

  



FEBRUARI 2020 INFOBRIEF 
 

PAGINA 3 

DOORSTROMING NAAR SECUNDAIR  

Workshops GO!Lyceum Aalst voor L6 

MAANDAG 03/02  

Tijdens de jaarlijkse doedag bezochten 
bijna 300 leerlingen uit het 
basisonderwijs het Lyceum in Aalst om 
al eens te proeven van het secundair 
onderwijs.  
Ook onze leerlingen namen deel aan 
workshops Techniek, Wiskunde, LO en 
Natuurwetenschappen! 
 

  

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGEN 2020-2021 

Start inschrijvingsperiode 
 

 

VAN MAANDAG 03/02 T.E.M. VRIJDAG 21/02 

Vanaf maandag 3 februari is het mogelijk om broers en zusjes van huidige 
leerlingen van geboortejaar 2018 in te schrijven. Opgelet! Ook kindjes 
geboren eind 2018, die pas instappen in september 2021 dienen nu al in te 
schrijven! 

Mogen wij vragen om vooraf met ons contact op te nemen om een afspraak 
te maken? Bedankt! 
 

VAN MAANDAG 09/03 TOT … 

Vanaf maandag 9 maart kunnen alle andere kinderen inschrijven. 
 
 

INSTAPDAG 

Welkom nieuwe kleuter! 
 

Op 1 februari verwelkomen wij steeds nieuwe kleutertjes 
in de klas van juf Karolien. 
 
Lieve Maximus 
 
Je bent welkom in onze school.  
Veel andere kinderen en de juf verwachten je.  
Het speelgoed staat klaar en de juf haalt een heleboel 
spelletjes en verhalen  
tevoorschijn! Geniet ervan!  
 
 
 
  

THEATER 

“Nautilus” door Theater Speelman voor L5 

DINSDAG 18 FEBRUARI 

‘Nautilus’ is het epische verhaal over een duikboot, zijn kapitein, 
en hun missie! 
Jules Verne schreef de klassieker ‘20.000 mijlen onder zee’ bijna 
honderdvijftig jaar geleden. Theater Speelman vertrekt vanuit dit 
meesterwerk om brandend actuele onderwerpen aan te snijden: 
waar kunnen we in de toekomst nog naartoe als we zo blijven 
omgaan met onze planeet? Terug naar de zee, daar waar we ooit 
vandaan kwamen? 
De duikboot wordt omgebouwd tot een heus muziekinstrument. 
Met de hulp van twee muzikanten, een acteur en 
videoprojecties, vertelt de Nautilus zijn wervelende verhaal: over 
octopussen, wetenschap, natuur, onderwaterwandelingen, 
verdwenen continenten… en Kapitein Nemo! 
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BS LP Boon in het Vlaams Parlement! 

21 JANUARI 2020  

Zoals reeds in de infokrant van januari aangekondigd, was onze school 
uitgenodigd op het jaarlijkse nieuwjaarsevent van het GO!, dat 
plaatsvond in het gebouw van het Vlaams Parlement. Onze leerlingen 
kwamen er samen met de directeur in actie en legden er uit hoe wij op 
onze school zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs.  
Een fotoverslag… 
 

 
 
   
 
 

 

 

 
 

 
  

ACTIVITEITENKALENDER 

07/02/2020   zwemmen L3 

07/02/2020   doedag L6: Atheneum Aalst 

11/02/2020   dikketruiendag 

14/02/2020   zwemmen L3 

    bibbezoek L56: Utopia 

    Valentijn 

    start Week tegen Pesten 

18/02/2020   theater “Nautilus” L5 CC De Werf 

20/02/2020   Dag van het Kind: winterfoor 

21/02/2020   carnavalbingo (lager) 

    einde actie “Helm op Fluo top” 

24/02/2020   krokusvakantie! 

t.e.m. 

01/03/2020    

 


