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Infobrief oktober 2019 

1. De 24 uur van LP Boon…   
Hou zaterdag 9 en zondag 10 november alvast vrij ! 
  

 
 



Beste ouders,  

Dat wij op onze school een hele straffe vriendenkring hebben hoef ik u vast en zeker niet meer te 

vertellen. Elk schooljaar organiseren zij in samenwerking met de school activiteiten die de school en 

natuurlijk ook onze leerlingen ten goede komen. Centraal staat dat de opbrengst steeds rechtstreeks 

naar een extra pluspunt voor de kinderen van LP BOON gaat.  

En ja hoor! Ook dit schooljaar zijn er weer straffe plannen gemaakt en willen ze er weer volledig voor 

gaan! Er werd reeds veel vergaderd en gebrainstormd, samengezeten en overleg gepleegd.  

 

24 uur LP BOON ?  

LUC en OLIVIER, opa en papa van Emilia uit K1K2A, willen samen fietsen en stappen voor het goede 

doel. Deze sportieve heren gaan samen de uitdaging aan om hiermee 24 uur non stop door te gaan! 

Waauw wat een toewijding! 

Natuurlijk brengt 24u fietsen en stappen op zich geen geld op. Daarom organiseert de school samen 

met de vriendenkring allerlei activiteiten: 

- Obstakelloop voor kinderen van de lagere school (zaterdag)  

- Grootouderfeest voor de kleuters (zaterdag) 

- Quiz (zaterdag) 

- Filmmarathon (zaterdagavond en -nacht) 

 

- Rommelmarkt (zondag) 

 

- Gezellig iets drinken en knabbelen om de 2 sporters aan te moedigen (doorlopend) 

- Tombola met mooie prijzen (zaterdag en zondag) 

 

We zoeken ook nog sponsoring voor dit evenement. Iedereen kan op het secretariaat 

sponsorformulieren ophalen. Sponsoren kan voor € 25, € 50 of een ander bedrag. Sponsors zullen 

tijdens alle activiteiten geprojecteerd worden. Prijzen voor de tombola zijn ook welkom. 

De opbrengst zal  integraal gebruikt worden om een nieuwe moderne ruimte te maken voor de 

lagere school en om een conform speeltoestel (avonturenparcours?) aan te leggen voor de kleuters. 

Wij rekenen uiteraard ook op uw steun !  

 

 

 



2. Jaarthema 2019-2020 

 
 

De titel van dit jaarthema probeert in een enkele zin, weinig woorden onze 

schoolvisie te verwoorden en duidelijk te maken. LP Boon wil een school met PIT 

zijn waarbij PIT staat voor Plezier Inzet en Talent. Deze drie kernwoorden  

omvatten wat er bij ons op school leeft en waarop wij als team willen inzetten.  

Elke leerkracht zet zich met heel veel PIT in. Elke leerkracht wil zoveel mogelijk 

Plezier Inzet en Talent bij onze leerlingen gaan ontdekken en/of gaan 

ontwikkelen. Wij bouwen aan plezier als basis voor een grote inzet. Elke leerling 

heeft minstens 3 talenten, zaken waarin hij goed is. Laat ons samen die talenten 

ontdekken.   

Optimale leerwinst en zoveel mogelijk leerlingen meenemen in een positief 

leerverhaal is ons doel!  

Samen met de leerkrachten wordt dit thema doorheen het jaar uitgewerkt en 

wordt vorm gegeven aan de visie van de leerlingen, de klas, de school met als 

apotheose het schoolfeest!   

 

 

 

 

 



3. Oproep leesmoekes en/of -

vakes 

 

 

Ook dit jaar organiseren we voor de leerlingen van L1 en L2 ‘lezen in groepjes’, 
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 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 11.00u – 12.00u, laat het ons dan zeker 
weten! 
 

 

4.  Peer  tu tor ing  en  

Maat jes lezen…  
 
Vorig jaar startten we met “Maatjeslezen” en dit bleek een groot succes te zijn. 
Leerlingen van het 6de leerjaar assisteren mee bij het lezen. Een grotere ‘maat’ 

uit L6 (die AVI-plus beheerst), begeleidt een ‘maatje’ van L2 dat nog moet 
oefenen om een hoger niveau te behalen. 

Op die manier krijgen de ‘maatjes’ veel meer leesbeurten dan ze in een gewone 
leesles zouden krijgen en kunnen ze het technisch lezen optimaal oefenen.  



De oudere tutor zal hen vriendelijk wijzen op fouten en hen verbeteren waar 

nodig.  Deze tutors krijgen hiervoor een opleiding met instructies op welke wijze 
ze dit best aanpakken.   

Bijkomend voordeel is dat ook de sociale vaardigheden worden geoefend. De 
‘tutors’ leren immers leiding geven, belangstelling tonen, complimentjes geven, 
bijsturen als het niet goed gaat, aanmoedigen… 

Door het toepassen van deze leesvormen wordt ook het leesplezier op de LP 
Boonschool bevorderd.  

 
 

5.  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. De inschrijvingsdocumenten heeft u 

ontvangen bij de start van het schooljaar. 

Wanneer uw kind niet wekelijks naar de gemeentelijke opvang 

gaat op woensdag, is het noodzakelijk dit steeds in de agenda te 

vermelden. 

Mogen we u ook vragen wanneer u uw kind komt afhalen, dit 

steeds persoonlijk te doen bij Juf Gudrun? Zo weet zij zeker 

dat uw kind de opvang heeft verlaten en is uitgescand.  

Het is niet toegelaten voor de kinderen om zich alleen naar 

de parking/auto te begeven. 

  

 

 

 

 

 

 



6.            

 

Vanaf woensdag 2 oktober ontvangen alle kinderen wekelijks een stukje 

fruit.  Dit wordt uw kind tot en met december 2019 gratis aangeboden 

door de school. 

 

7. Oktober – verkiezingsmaand 

leerlingenraad 

 

In het begin van het schooljaar gebeurt er in elke klas van het 3de, 4de, 5de en 

6de leerjaar een verkiezing voor een afvaardiging in de leerlingenraad.  

In elk van deze leerjaren worden er telkens twee leerlingen verkozen, zij zullen 

zetelen in de leerlingenraad van de school. 

Deze verkiezing gebeurt op democratische wijze in de betreffende klassen. Bij de 

eerste samenkomst van de leerlingenraad, wordt er een voorzitter gekozen.  

Juf Heidi (L1) begeleidt de leerlingenraad als leerkracht en zorgt voor een correct 

en vlot verloop. Juf Maja vervult de rol van secretaris. Op termijn nemen de 

leerlingen van L5 en L6 dit over. 

De officiële verkiezingen leerlingenraad 2019-2020 gaan door op 18 oktober 

2019. 

 

 



8. Werelddierendag 2 oktober 

 

Op 4 oktober is het Werelddierendag, maar wij vieren dit 2 dagjes vroeger. 
 
Ook onze school zal die dag opnieuw extra aandacht besteden aan dierenbelang 

en dierenwelzijn. Op een ludieke en leerrijke manier brengen we de kinderen in 
contact met dieren.  

Iedereen mag zich die dag verkleden en/of schminken in zijn favoriete dier. 
Verder verwachten we in elke klas één of meerdere (beestige) bezoekers. 
Er zal ook rond dit thema klassikaal gewerkt worden, elke klas op zijn manier.  
 

 

 

9. 7500 leerlingen waarvan 38 leerlingen 

uit L5 en L6  van de LP Boonschool 

bouwen hun eigen kunst-robot! 

Met het WeGoSTEM-project laten Dwengo vzw en 

SheGoesICT in oktober 2019 7500 leerlingen uit 
het 5de en 6de leerjaar hun talent voor 
wetenschap en techniek ontdekken. Ze 

worden uitgedaagd om een creatieve 
kunstrobot te bouwen en te 

programmeren die zelfstandig kan tekenen. In 
deze didactische workshop komen heel wat STEM-
vaardigheden aanbod, van techniek tot 

computationeel denken. WeGoSTEM is mogelijk 
dankzij meer dan 520 gepassioneerde IT-

professionals uit het bedrijfsleven die tijdens de 
EU Code Week de leerkrachten bijstaan in de klas! 

 



10. Samana-project 
Samana, voorheen Ziekenzorg, werkt elke 2 jaar samen met één van de scholen van 
Erembodegem voor de aankleding van de zaal tijdens hun inzamelactie. 

Deze keer zijn wij aan de beurt: L5 en L6 zullen kunstwerkjes maken op canvas. Het wordt 
een kleurrijk geheel van 40 plaatsjes in het thema “er zijn voor mensen”. 

Foto’s volgen!  

 

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

Een extra applausje voor Annelien uit L4, die een mooie derde plaats behaalde! 

 

 

 

- onze school dit jaar terug MOS-school is en er opnieuw een vergroeningsproject 

bij de stad Aalst is ingediend? Hopelijk komen we weer in aanmerking voor een 

toelage die we kunnen gebruiken om ons domein nog groener en (inter)actiever 

te maken!  

 

  

 

 



Activiteitenkalender oktober  2019 

 

Dinsdag 01/10 Theater “Boom” in CC De Ploter K3 

Dinsdag 01/10 Theater “Rookie comedy for kids” in CC De Werf L6 

Woensdag 02/10 Werelddierendag!  

Donderdag 03/10 Pedagogische studiedag  geen school!  

Vrijdag 04/10 Facultatieve verlofdag  geen school!  

Maandag 07/10 Bezoek aan de boomgaard PK-K1K2 

Dinsdag 08/10 Oriëntatieloop in De Osbroek L56 

Donderdag 10/10 WeGoStem-activiteit L56 

Vrijdag 11/10 Zwemmen L1 

Vrijdag 11/10 Bibbezoek L34 

Vrijdag 18/10 Zwemmen L1 

Vrijdag 18/10 Verkiezingen leerlingenraad  

Vrijdag 18/10 Daguitstap naar Gent L5 

Maandag 21/10 Film “de avonturen van No-No” in CC De Ploter K1K2 

Maandag 21/10 Wenmoment nieuwe peuters  

Donderdag 24/10 Klassemuziek: fagot L1  L6 

Vrijdag 25/10 Halloween  

Maandag 28/10 tot 
vrijdag 01/11 

Herfstvakantie   

 

 


