
 

 JANUARI 2020 
 

PAGINA 1 

INFOBRIEF 
 DE MAAND IN BEELD 

 

Welkom nieuwe kleuters! 

INSTAPDAG 

Op maandag 6 januari verwelkomden we 5 

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 Jaillys, Pharrell, 
Mason, Zoé en Noalie!  
 
Ook in de 3e kleuterklas kwam er een nieuw 

klasgenootje bij: welkom Amadou! 

 
TER INFO! 

 

In februari starten de inschrijvingen voor 
schooljaar 2020-2021: 

 Vanaf maandag 03/02: 
voorrangsperiode voor broers en zussen 

 Vanaf maandag 09/03: start 
inschrijvingen alle andere kinderen 
vanaf geboortejaar 2018. 

 
Mogen wij vragen om eerst een afspraak te 
maken vooraleer langs te komen? Bedankt! 

 

Het schoolteam van BS LP Boon wenst u en uw familie 

een fantastisch nieuw jaar! Laat het bruisend, sprankelend, 

stralend en schitterend, gezond en gelukkig, zorgeloos en 

prachtig zijn!   

 
Kerstbar 
 
Het schoolteam en de leden van de 

vriendenkring wensen iedereen te 

bedanken voor hun aanwezigheid op de 

zeer geslaagde kerstbar. Een extra woordje 

van dank aan de vele vrijwilligers die dit 

alles mogelijk maakten en zeker ook aan 

het kerstkoor en de kerst-DJ,  die zorgden 

voor prachtige kerstliederen en de extra 

sfeer. Bedankt! 

Ook de volgende dag zat de sfeer goed. 
Per klas maakten een aantal kinderen 
dessertjes klaar voor het kerstfeestje! 
 

 

 

 

 

 

IN DIT NUMMER 

BS LP BOON NAAR 

VLAAMS PARLEMENT 

 

DOORSTROMING 

NAAR HET 

SECUNDAIR  

POËZIEWEEK 
30/01-05/02/2020 

 
EN NOG VEEL MEER…  
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BS LP BOON NAAR HET PARLEMENT IEDEREEN LEEST  

Poëzieweek en 

gedichtendag 
 
De Poëzieweek gaat op donderdag 30 januari 
2020 van start met de Gedichtendag en loopt tot 
en met 5 februari. Poëzie verrast en verwondert, 
een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de 
dag. Zoals steeds en inmiddels traditie op onze 
school zullen ook dit jaar leerlingen en ouders 
op de gepaste “poëzieactiviteiten” getrakteerd 
worden.  

Tip: Deel jij die week ook je gedicht met 
#Gedichtendag? 

 
 

 

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!  
 
 
 

 

Jaarlijks organiseert het GO! een nieuwjaarsevent in het Vlaams Parlement. Onder de 
genodigden zijn de onderwijsminister, parlementaire medewerkers en 
beleidsmedewerkers uit ons eigen net (Algemeen Directeurs, Coördinerend Directeurs, 
…).  
 
Ook dit jaar is dit het geval en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om op dat 
moment het strategisch plan GO! 2030 voor te stellen. 
 
In dit kader werd er door GO! centraal gezocht naar een tweetal “goede voorbeelden” 
die het  strategisch plan illustreren.  
Bij deze zoektocht kwam men terecht bij onze school en de sterke inspanningen die wij 
leveren op vlak van onderwijsloopbaanbegeleiding en de resultaten die we daarmee 
behalen. Uiteraard konden wij hierop geen neen zeggen… 
 
In een vijftal minuten zullen een aantal van onze leerlingen ter plaatse  schetsen hoe 
wij het op school aanpakken en welke doelstellingen wij daarmee bereiken. Hun 
verslaggeving onderstreept onze werking en hoe we samenwerken aan kwaliteitsvol 
onderwijs en gelijke onderwijskansen.  
 
Uiteraard zijn we uitermate fier dat wij hiervoor uitgekozen werden!  
 
 

 

 

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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SPORT  

“Spring in het rond en sport gezond!” voor L6 

DINSDAG 07/01 

Gedurende een halve sportdag legden de leerlingen van L6 een 
circuit van 12 verschillende standen af. 

Via leuke spelvormen en attractieve opblaasstructuren 
maakten de leerlingen kennis met verschillende (bal)sporten en 
verfijnden ze hun technische vaardigheden. 

In dit project staan Fair Play, gezondheidseducatie en 
groepsgevoel centraal. 

 
 

 
 

 
 

THEATER  

“Click” in CC De Ploter – PK en K1K2 

het nieuw lichtgevend, acrobatisch, interactief 

circussprookje van de meesters van het kleutertheater 
 

MAANDAG 20/01 

“Het wordt nacht. 
Click. 
De betovering duurt een nacht lang. Een carrousel van dansende, springerige 
lichtjes is de piste van een circus waar de tijd is blijven stilstaan. Een 
schommelende kroonluchter , een kandelaar op de toppen van zijn tenen, een 
familie schemerlampjes die verstoppertje speelt terwijl een  straatlantaarn naar 
de zonsondergang glimlacht. 
Toegegeven: wij zijn fan van Sprookjes Enzo. Van hun betoverende beeldtaal, 
van hun fantasiewerelden en van hun typische manier van het jonge publiek 
zachtjes mee op reis te nemen in deze universums. De makers van Wit, 
Sneeuw, Lampionaio en het vuurspektakel Passa Il Tempo laten de kleuters van 
PK en K1K2 genieten van deze interactieve circustheatervoorstelling. 
Kom met lichtjes in je ogen. Wij zorgen voor de lampjes. 
Click.” 

L6 

Historia Utopia 
 

ERFGOED OP KINDERMAAT 

 

VRIJDAG 10/01 

Mysterie in Utopia! Er is een moord gepleegd. Aan de leerlingen 
om uit te pluizen wie van de historische figuren de dader is. 
Door het onderzoek te voeren komen de kinderen meer te 
weten over de erfgoedfiguren van de Utopiasite. 

Ze ontcijferen het Utopiaans schrift van Thomas More, maken 
kennis met Louis Paul Boon, de Zwarte Zuster en de pupil en 
ontdekken welke bijnaam Iwein Van Aalst had. 

L5 

Lego-education 
 

WORKSHOP 

 

DONDERDAG 23/01 

Bouw je wijs met Max, Mia en Milo de wetenschapsrover 

LEGO® Education WeDo 2.0. is de leerlijn die inzet op STEM-
vaardigheden en kinderen kennis laat maken met wetenschap, 
techniek en ICT. Leerlingen gaan in duo’s aan de slag met 
verschillende LEGO® bouwstenen, tandwielen, een motor en 
twee sensoren en worden aangemoedigd om op 
gestructureerde wijze wetenschappelijke projecten te 
onderzoeken, te begrijpen en oplossingen te bedenken. 

Ze bouwen aan de hand van een stappenplan verschillende 
modellen, programmeren deze met behulp van kindvriendelijke 
‘Drag- en Drop’ software en testen nadien de mogelijkheden 
van hun creatie. Leerlingen verleggen zo spelenderwijs de 
grenzen van hun creativiteit, onderzoeken, ontwerpen en 
creëren innovatieve ontwerpen.  

 Bibbezoek Utopia 
 

  Vanaf januari is er terug maandelijks een bibbezoek gepland voor L5 en L6: 
 

 vrijdag 17/01 

 vrijdag 14/02 

 vrijdag 20/03 

 vrijdag 24/04 

 donderdag 28/05 
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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 in 

januari met het doorstromingstraject waaraan een 7-tal grote activiteiten gekoppeld zijn 

doorheen het verdere schooljaar: infomomenten voor leerlingen en ouders, een apart 

traject rond leren kiezen, doedagen in het secundair onderwijs,… 

 

activiteiten in het kader van de doorstroming 

 

 donderdag 16/01: doedag in Atheneum Denderleeuw voor L6 

 maandag 03/02: workshops Lyceum Aalst voor L6 

 vrijdag 07/02: doedag in Atheneum Aalst voor L6 

 vrijdag 15/05: STEM-dag Atheneum Denderleeuw voor L5 
 
 
We geven u alvast ook de infodagen mee van de secundaire scholen van Scholengroep 
Dender: 

 GO! Lyceum Aalst: donderdag 30 januari 2020 om 19 uur en                                                       
vrijdag 13 maart 2020 van 17 tot 18.30u.  

 GO! Middenschool Denderleeuw (1e graad) : dinsdag 11 februari 2020 vanaf 17.30u. 

 GO! Atheneum Denderleeuw (2e en 3e graad): donderdag 13 februari 2020 vanaf 
17.30u. 

 GO! Atheneum Aalst: woensdag 19 februari 2020 om 18.30u.  

 TechniGO! – campus Ledebaan / De Voorstad: 14 maart 2020 – 2 sessies tussen 12 
en 17u. 

 GO! Middenschool Ninove: dinsdag 17 maart 2020 om 19.30u. 

… en de opendeurdagen: 

 TechniGO! – campus Ledebaan / De Voorstad: 14 maart 2020 van 12 tot 17u.  

 GO! Atheneum Aalst: zaterdag 28 maart 2020 om 14u. 

 GO! Middenschool Liedekerke: zondag 29 maart 2020 vanaf 13.00u.  

 GO! De Handelsschool Aalst: vrijdag 24 april 2020 – van 18 tot 20.30u. 

 GO! Middenschool Ninove en GO! Atheneum Ninove: zaterdag 25 april 2020 van 14 
tot 17u. 

 GO! Lyceum Aalst: zaterdag 25 april 2020 van 13 tot 17u. 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

vrijdag 10/01   zwemmen L2 
vrijdag 10/01   bibbezoek L34 
vrijdag 10/01   Historia Utopia L6 
donderdag 16/01  doedag KAD L6 
vrijdag 17/01   zwemmen L3 
vrijdag 17/01   bibbezoek L56 
maandag 20/01  theater “Click” PK-K1K2 
donderdag 23/01  Lego-education Utopia L5 
vrijdag 24/01   zwemmen L3 
vrijdag 31/01   facultatieve verlofdag: geen school! 


