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INFOBRIEF 
 DE MAAND IN BEELD 

 

Welkom nieuwe kleuters! 

INSTAPDAG 

Op maandag 4 januari verwelkomden we 3 

nieuwe vriendjes op onze school! 

Lieve kleuter  
 
Je bent welkom in onze school.  
Vele andere kinderen en de juf verwachten je.  
Het speelgoed staat klaar en de juf haalt een 
heleboel spelletjes en verhalen  
tevoorschijn! Geniet ervan Fé, Elif en Elena!  
 
Ook in het 3e leerjaar kwam er een nieuwe 

klasgenoot bij: welkom Esther Thessa! 

 
TER INFO! 

 

In februari starten de inschrijvingen voor 
schooljaar 2021-2022: 

 Vanaf maandag 01/02: 
voorrangsperiode voor broers en zussen 

 Vanaf maandag 08/03: start 
inschrijvingen alle andere kinderen 
vanaf geboortejaar 2019. 

 
Mogen wij vragen om eerst een afspraak te 
maken vooraleer langs te komen? Bedankt! 
 
Opgelet! Ook kinderen geboren eind 2019, die 
pas instappen op 01/09/2022, dienen nu al in 
te schrijven! 

 

Het schoolteam van BS LP Boon wenst u en uw familie een 

fantastisch nieuw jaar! Laat het bruisend, sprankelend, stralend 

en schitterend, gezond, gelukkig en zorgeloos zijn!   

 
Verrassing van de leerlingenraad! 
 
In de laatste schoolweek van december zorgde 
onze leerlingenraad voor een verrassing: ze staken 
onze leraarszaal in een kerstjasje en voorzagen 
een “lichtje in donkere tijden” voor elke 
leerkracht. 
Bedankt leerlingenraad! 
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IJSPARADIJS (K3-L1) EN FUNHOCKEY (L5-6) IEDEREEN LEEST  

Poëzieweek en 

gedichtendag 
 
De Poëzieweek gaat op donderdag 28 januari 
2021 van start met de Gedichtendag en loopt tot 
en met 3 februari. Het thema van deze negende 
Poëzieweek is SAMEN. Poëzie verbindt en voedt 
ons, inspireert en brengt ons samen.  

Zoals steeds en inmiddels traditie op onze school 
zullen ook dit jaar leerlingen en ouders op de 
gepaste “poëzieactiviteiten” getrakteerd worden.  

 
 

OPROEP 

woensdag fruitdag  

Gedurende het eerste trimester trakteerde 
de school alle leerlingen wekelijks op een stuk 
fruit op woensdag. 
Tijdens deze actie “Oog voor Lekkers” 
ontvangt de school hiervoor een subsidie 
gedurende 10 weken. 
 
Mogen wij vragen om vanaf nu elke 
woensdag zelf een stukje fruit te voorzien? 
Bedankt!  
 

Op dinsdag 5 januari namen de leerlingen van K3 en L1 deel aan “Ijsparadijs”, ijs- en 
schaatsgewenning waarbij de allerkleinsten op een speelse en recreatieve manier 
kennismaken met het bewegen op ijs. 
 
Op donderdag 14 januari is het de beurt aan de kinderen van L56: de leerlingen krijgen 
de gelegenheid een partij funhockey (=ijshockey met lichte puck) te spelen. 
 
De schaatsbeurt van L2-3-4 (“Kids on Ice”) werd verplaatst wegens corona. Deze was 
voorzien in november, maar gaat nu door op vrijdag 23/04. Zij krijgen een uurtje 
schaatsinitiatie onder begeleiding van een ervaren monitor. 

 

 

AANDACHTSPUNTJE 

 

Goed begonnen is half gewonnen! 

 
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. 
 
Mogen wij rekenen op jullie medewerking? ;)  
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BEDANKT! 

Taartenverkoop en Tekenfund 

89 x bedankt voor de appeltaarten 
93 x bedankt voor de kriekentaarten 
79 x bedankt voor de rijsttaarten 
113 x bedankt voor de flantaarten 
225 x bedankt voor de mattetaarten 
 
= 599 keer bedankt! 
 
De opbrengst van de taartenverkoop zal gebruikt worden 
voor de aankoop van nieuwe speeltoestellen voor de 
kleuters. 
 
Ook Tekenfund was een succes! De kunstwerken van de 
kinderen brachten €1279.09 op voor het aanvullen van 
onze klasbibs! 

 

 

 
 

 

 

 

DONDERDAG 28/01  

Rapport Dagelijks Werk 2 
 

Door de verlengde herfstvakantie en een bijsturing in het jaarplan werd besloten 
om rapportperiode 2 te verlengen. Op deze manier zijn er voldoende lesweken 
om de leerstof te onderwijzen en kunnen we onze leerlingen objectief 
evalueren. Rapport 2 zal u bezorgd worden op donderdag 28 januari 2021. 
Uiteraard kan u steeds de resultaten van uw kind volgen door op Smartschool 
Skore te raadplegen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

L1 TOT L6 

Klassemuziek: accordeon 
 

WOENSDAG 20/01 

 

Klassemuziek! brengt al meer dan 30 jaar een even 
eenvoudig als uniek concept naar de basisscholen in 
Vlaanderen: ze laten de leerlingen tijdens de 6 leerjaren 
van de basisschool met 18 verschillende 
instrumenten kennismaken. Dat doen ze door elk 
trimester één instrument door Vlaanderen te laten toeren 
met voorstellingen voor alle jaren van het basisonderwijs. 
Elke voorstelling is een mini-concert van één lesuur 
waarbij de leerlingen één instrument beter leren kennen. 
Ze beperken zich niet tot het klassieke orkest: ook de 
saxofoon, de gitaar, de stem, de doedelzak en de blokfluit 
komen aan bod. En het is ook geen echt concert 
waarbij de leerlingen heel de tijd stil moeten zitten 
luisteren: ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
de voorstelling door te zingen, te klappen, op het 
instrument te spelen etc. 
 

 
 

 

Boekenpakketten Utopia 
 

L5 en L6 kunnen voorlopig de bib niet bezoeken, maar geen nood:  
Utopia voorziet boekenpakketten voor elke klas! Op deze manier kunnen onze 
leerlingen gewoon blijven lezen!  
 

  

 
Stand van zaken i.v.m. corona: huidige richtlijnen 
 

 wie ziek is, blijft thuis (zie mail Smartschool 27/11) 
en meldt dit aan de school 

 geen buitenschoolse activiteiten (uitzondering: 
zwemmen en schaatsen) 

 enkel essentiële bezoekers op school 

 handhygiëne, mondmasker (ouders en leerkrachten), 
afstand, ventilatie… blijven noodzakelijk 

 alle maatregelen blijven gelden tot na de 
krokusvakantie 
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L5 EN L6 

Doorstroming naar het secundair 

Omdat wij het als school belangrijk vinden om onze leerlingen van het 6de 

leerjaar - alsook de leerlingen van het 5de leerjaar die volgend schooljaar de 

stap zetten naar 1B - grondig voor te bereiden op de overstap naar het 

secundair onderwijs, starten wij normaal gezien in januari met het 

doorstromingstraject waaraan een aantal activiteiten gekoppeld zijn: 

infomomenten voor leerlingen en ouders, een apart traject rond leren 

kiezen, doedagen in het secundair onderwijs,… 

Dit jaar zal alles een beetje anders verlopen (digitaal). Wij houden jullie 

alvast op de hoogte van allerlei activiteiten in de secundaire scholen! 

 

 Deze info ontvingen wij reeds van het Lyceum in Aalst: 

 

activiteiten in het kader van de doorstroming: 

 

 Week van 11 januari: vernieuwde infobrochure (ontvangt u via ons) 

 Donderdag 28/01: digitale infoavond 
Hiervoor inschrijven kan via een link op hun facebookpagina 
https://www.facebook.com/lyceumaalst of via hun website 
www.lyceum-aalst.be 

 De doedagen zullen digitaal worden georganiseerd 

 Zaterdag 24/04: virtuele opendeurdag (tenzij de coronasituatie een 
écht bezoek toelaat) 

 Ook het CLB ontwikkelde een e-module: alle informatie die zij 
voorheen aanboden tijdens het informatiemoment, is hierin verwerkt. 

  ga naar www.clbaalst.be en kies daar voor “leerling – naar het 
secundair onderwijs – link” 

 Alle nuttige  informatie die wij ontvangen van andere secundaire 
scholen, zullen wij steeds via de nieuwsbrief en Smartschool aan jullie 
communiceren. 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

vrijdag 08/01   zwemmen L2 
donderdag 14/01  Funhockey L56 
vrijdag 15/01   bibbezoek L34 
woensdag 20/01  Klassemuziek: accordeon (alle klassen lager) 
vrijdag 22/01   zwemmen L2 
donderdag 28/01  Rapport DW2 
vrijdag 29/01   facultatieve verlofdag: geen school! 

https://www.facebook.com/lyceumaalst
http://www.lyceum-aalst.be/
http://www.clbaalst.be/

