
 

MAART 2020 
 

PAGINA 1 

INFOBRIEF 
DE MAAND IN BEELD 

 

Pyjamadag 

VRIJDAG 13 MAART 

Vrijdag 13 maart 2020 is de 5e Nationale Pyjamadag van Bednet. 
Onze school doet mee! Want Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen 
en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen 
klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen tonen we dat we de zieke 
kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet beter bekend.  
Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 13 maart? 
Dat zouden we  alvast fijn vinden! 

 
 

GWP L6 naar Oostende!  

VAN MAANDAG 23 T.E.M. WOESNDAG 25 MAART 

Op maandag 23 maart neemt L6 de bus richting Oostende, voor 3 
goedgevulde dagen! O.a. een bezoek aan het Sealife Center en een gegidste 
strandwandeling staan op de planning. We verblijven er in Jeugdherberg De 
Ploate, voorzien van comfortabele kamers en zelfs een “strandlabo”, in het 
hartje van de stad! Juf Lien en Juf Femke kijken er alvast naar uit! 

  

 

 

 
 

Grote Truffelverkoop! 

Dankzij jullie steun op onze voorbije evenementen en acties, hebben wij begin 
2020 de polyvalente zaal volledig laten verbouwen naar een unieke ruimte waar 
de leerlingen volgens een nieuwe kijk op het onderwijs aan de slag kunnen, met 
in het achterhoofd de leerstijlen van kinderen, het gebruik van de hedendaagse 
technologie, moduleerbare mogelijkheden en ook aparte instructie- en 
leerplekken. Omdat wij graag verder willen investeren in de afwerking van deze 
zaal (beamer, computers, meubilair,…) en wij een avonturen- en 
behendigheidsparcours voor de kleuters willen aanleggen, presenteren wij 
jullie als schoolteam - mede met de steun van de Vriendenkring L.P.Boon - onze 
Grote Truffelverkoop. 
 
Onder het motto 'zoet doet het altijd goed' bieden we dit jaar opnieuw lekkere 
Belgische chocoladetruffels en paaseitjes aan. Dit jaar vullen we ons assortiment 
aan met artisanale rotsjes.  

Er kan op 2 manieren besteld worden: 

 U kan uw bestelling doorgeven via de bestelbrief die werd uitgedeeld: 
spreek ook buren, vrienden en familie aan.  

 Het vriendenkringteam biedt al dit lekkers te koop aan op de parking 
van de school op volgende data (cash te betalen): 

  
 maandag 9 maart: 07:45 - 08:30 
 woensdag 11 maart: 07:45 - 08:30 
 vrijdag 13 maart: 15:10 – 15:30  
 maandag 16 maart: 07:45 - 08:30 
 woensdag 18 maart: 07:45 - 08:30 en om 12:00 
 maandag 23 maart: 15:10 – 15:30  
 vrijdag 27 maart: 15:10 – 15:30 

 

De bestellingen op papier worden afgesloten op vrijdag 20 maart en zullen in de         
week voor de paasvakantie geleverd worden. 

Alvast bedankt voor jullie massale steun! 
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DINSDAG 31 MAART 

K1K2 naar Direboe 

COVID 19 

Info 
 
Na de krokusvakantie, werd een communicatie 
verstuurd via Smartschool naar alle ouders. 
 
De school volgt de richtlijnen van de overheid. 
Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt 
het uit de klas verwijderd en worden de ouders 
opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een 
huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-
uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat 
het om een coronabesmetting handelt, zal de 
huisarts het team Infectieziektebestrijding en 
Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid 
verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er 
moeten worden genomen in school.   
 
Wij herhalen nog even: zieke kinderen (zeker in 
geval van koorts) horen niet op school! 

 
Alvast bedankt voor jullie medewerking!  
 

 
 

 

DINSDAG 12 MAART 

Klassemuziek: harp 

Klassemuziek! brengt jaarlijks drie muzische en 
interactieve voorstellingen waarin de leerlingen 
van het lager kennismaken met telkens één 
muziekinstrument. 

De leerlingen kunnen zelf op het instrument 
tokkelen, strijken of slaan, ze kunnen 
meezingen met de liedjes of zich laten 
meeslepen in een heus muzikaal verhaal. 

Deze maand wordt de harp gedemonstreerd! 

 
 

 

Op dinsdag 31 maart bezoeken onze kleuters 
van K1K2 kinderboerderij Direboe. 
 
Deze activiteiten staan alvast op de planning! 

 Inleiding met poppenkastverhaal 

 Rondleiding op de boerderij 

 Ritje met tractor en huifkar 

 Papfles geven aan lammetjes 

 Plezier op de speeltuin 
 
We kijken ernaar uit! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT OP SCHOOL 

Basketbalclub Okapi Aalstar op bezoek! (L2) 

 
WOENSDAG 18/03 

Basketbalclub Crelan Okapi Aalstar gaat dit schooljaar verder met hun schoolproject. Hierbij bezoeken 
zij maandelijks twee tot drie Aalsterse basisscholen.  

L2 zal die dag de beginselen van de basketbalsport aanleren. Dit in de aanwezigheid van één van de 
profspelers. De leerlingen worden in een reeks van opdrachten uitgedaagd om met hun klas een zo 
goed mogelijk resultaat neer te zetten. Hiervan wordt een klassement bijgehouden.  

Op het einde van de sessie, krijgen de leerlingen nog wat leuke gadgets mee naar huis en kunnen ze 
ook op de foto met onze profspeler.   

De leerlingen die aan het einde van de rondgang in de Aalsterse scholen in de top 3 van het 
klassement staan, mogen op woensdag 13 mei 2020 hun klas komen verdedigen tijdens de grote finale. 
Ook alle andere deelnemende klassen worden hiertoe uitgenodigd om er een spetterende finale van 
te maken.  

Op deze finaledag zal er ook nog ruimte voorzien worden om een aantal 3-tegen-3-wedstrijdjes te 
spelen, foto's te nemen en er kunnen vooral nog tal van leuke prijzen gewonnen worden! 
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American Games voor L5 

DINSDAG 24 MAART 

De leerlingen doorlopen in groepjes 
verschillende activiteiten. Hierin kunnen 
ze proeven van basisvaardigheden uit 
base-ball, american football, frisbee, 
rugby, kin-ball,…. 

 
 

 BASEBALL: werpen, slaan en vangen: de leerlingen doorlopen in groepjes 
verschillende standen. Het accent ligt op het verwerven en verder inoefenen 
van motorische vaardigheden door middel van uitdagend materiaal uit de 
basebalsport. 

 SPORTSPELEN: De leerlingen spelen samen met en tegen elkaar. De 
leerlingen oefenen samenspel via leuke ploegspelen met een gradatie van 
eenvoudig naar meer complexe spelregels. 

 BREEK EEN RECORD De leerlingen voeren in kleine groepjes zelfstandige 
opdrachten uit. 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGEN 2020-2021 

Start inschrijvingsperiode 
 

Vanaf maandag 3 februari was het reeds mogelijk om broers en zusjes van 
huidige leerlingen van geboortejaar 2018 in te schrijven.  

VAN MAANDAG 09/03 TOT … 

Vanaf maandag 9 maart kunnen alle andere kinderen inschrijven. Spreek 
gerust kennissen aan: er zijn nog enkele plaatsjes vrij.  

Ook kindjes geboren eind 2018, die pas instappen in september 2021 
dienen nu al in te schrijven! 

 
 
 

INSTAPDAG 

Welkom nieuwe kleuters! 
 

Na de krokusvakantie verwelkomen wij steeds nieuwe 
kleutertjes in de klas van juf Karolien. 
 
Lieve Gael, Olivia, Seppe en Nathan 
 
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 

“Richarken” voor K3 

DINSDAG 31 MAART 

Stel dat je koning wordt van alles en iedereen, hoe zou jij het er 
dan vanaf brengen? 

Richarken is een bewerking van Shakespeares Richard II. Deze 
voorstelling brengt kinderen in aanraking met het begrip 
‘macht’. Geleidelijk aan worden ook de gevaren van grenzeloze 
macht bloot gelegd. Wat in het begin grappig oogt, wordt ook 
spannend en gevaarlijk. Is klein Richarken eigenlijk wel een 
leuke jongen? Of lijkt dat alleen maar zo? 
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DONDERDAG 12 MAART 

 

Bezoek aan het windmolenpark (L5) 
 
Op donderdag 12 maart brengt L5 een bezoek aan het windmolenpark in 
Haaltert: de leerlingen ontdekken in de verschillende containerklasjes een ander 
aspect van wind. Daar zullen ze o.a. zelf energie leren opwekken, de kracht van 
wind voelen, ontdekken hoe een gondel eruit ziet, hoe een project tot stand komt 
en hoe het bouwproces verloopt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

KINDERBOEKENRUILBEURS! 
 

Als afsluiter van de jeugdboekenmaand organiseren we voor het eerst een 
kinderboekenruilbeurs in onze school.  
Staat er in je boekenkast een mooi kinderboek, maar heb je het al drie keer 
gelezen? Of je bent er gewoon een beetje 'uitgegroeid' omdat je er te oud voor 
bent geworden? Dan is deze ruilbeurs het moment om jouw favoriete boek(en) in 
te ruilen voor een ander boek(en). 
 
Wanneer: 
Lagere afdeling: op 20/03 van 13.30u tot 15.20u, in de feestzaal (naast de opvang) 
Kleuters: met ouders, op 20/03 van 15u30 tot 18u, in de feestzaal (naast de 
opvang) 
 
Hoe: 
Kinderboeken of strips in een zakje met naam binnenbrengen tussen 09/03 en 
11/03 bij juf Lien. Per boek of strip, ontvang je een bonnetje om een ander boek 
te kiezen op 20/03.  
Wij vragen verzorgde boeken niet ouder dan 5 jaar. 
Overige boeken worden opgenomen in de klasbibliotheek. 

ACTIVITEITENKALENDER 

Ma 09/03/20    Start inschrijvingen            

Do 12/03/20    Klassemuziek: harp (lager)           

Do 12/03/20    Bezoek windmolenpark L5       

Vrij 13/03/20    Zwemmen L3 

Vrij 13/03/20    Bibbezoek L34  

Vrij 13/03/20    Pyjamadag!  

Do 17/03/20    Kleutersportdag  

Wo 18/03/20    Project Okapi Aalstar L2 

Vrij 20/03/20    Bibbezoek L56 

Vrij 20/03/20    Kinderboekenruilbeurs 

Ma 23/03/20    Vertrek GWP L6 

Di 24/03/20    American Games L5 

Wo 25/03/20    Terugkomst GWP L6 

Vrij 27/03/20    Zwemmen L4  

Di 31/03/20    Theater “Richarken” K3 

Di 31/03/20    Bezoek kinderboerderij Direboe K1K2     
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