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DE MAAND IN BEELD 

 

Jaarthema 2020-2021 

WIJ HEBBEN EEN BOON VOOR BOEKEN! 

“Het lezen van boeken verrijkt de wereld van een kind. Lezen opent deuren 
naar een andere wereld, het stimuleert de fantasie en daarnaast is het 
fantastisch voor zowel de taal- als de sociale ontwikkeling van je kind.  

Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen en 
gedichten helpt om sociaal te leren functioneren. Door fictie te lezen, kunnen 
we ons beter inleven, meer begrip opbrengen voor anderen en gemakkelijker 
nieuwe contacten leggen. De interactie met taal en tekst op zich heeft ook 
een positief effect. Wie in zijn vrije tijd voor het plezier leest – en dat kan óók 
non-fictie zijn – ziet zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat 
daardoor weer vaker lezen.” (Stichting lezen) 

Ons jaarthema gaat over boeken, lezen en vooral heel veel leesplezier!  
 

 

Onze Vriendenkring staat niet stil! 

TAARTENVERKOOP  

Door de coronacrisis is het schoolfeest van vorig schooljaar noodgedwongen 
afgelast. Onze vrienden en sympathisanten van de Vriendenkring hebben 
echter niet stil gezeten en hebben gezocht naar alternatieve manieren om 
onze school en leerlingen verder te kunnen ondersteunen.  

Met een heuse taartenverkoop willen ze zorgen voor nieuwe klim- en 
klauterspeeltuigen voor onze kleuters. We hopen ook te mogen rekenen op 
uw steun om dit project te kunnen uitvoeren!  Binnenkort meer info! 
  

 

 

 
 

Oproep leesmoekes 

en -vakes! 

Ondanks Corona willen we ook dit jaar ‘lezen in groepjes’ voor de leerlingen 
van L1 en L2 organiseren dit met de hulp van leesmoekes en/of –vakes in de 
klas. Uiteraard zal er rekening gehouden worden met alle 
veiligheidsvoorschriften die gelden!   

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 nauwkeurig 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 
via de inschrijvingsbrief die de leerlingen vandaag ontvangen. 
 
We zullen jullie met open armen ontvangen!  

 

#5oktober #DagvandeLeerkracht   
#topteam  #superheroes 
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Welkom Blanche, 
Caramel en Tik Tok! 
 
 

 
 
Ons kippenhok heeft nieuwe bewoners! 
 
Elke klas mocht namen bedenken en deze drie 
kwamen uit de bus. 
Per maand zal een klas de verzorging van de 
kippen voor zijn rekening nemen.  
Eitjes rapen, eten en drinken geven en het 
kippenhok proper houden, behoren tot de 
vaste taakjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag Fruitdag! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 6 OKTOBER 

Werelddierendag op onze school! 
 
Op 4 oktober is het Werelddierendag, maar wij vierden dit 2 dagjes later.  
Aan de poort werden de leerlingen ontvangen door onze grote schoolkip, die niet 
verlegen was om een vreugdedansje te doen. Onze school besteedde die dag 
opnieuw extra aandacht aan dierenbelang en dierenwelzijn. Op een ludieke en 
leerrijke manier brachten we de kinderen in contact met dieren. Er werden 
nieuwe kippen in het kippenhok geplaatst en verder werden er in elke klas één of 
meerdere (beestige) bezoekers ontvangen.  
 
 

 

Klassemuziek    

DONDERDAG 15 OKTOBER 

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

De voorstellingen duren één lesuur en zijn 
opgevat voor kleine groepen. De leerlingen 
kunnen zelf op het instrument blazen, 
tokkelen, strijken of slaan, ze kunnen 
meezingen met de liedjes of zich laten 
meeslepen in een heus muzikaal verhaal. 
Deze maand maken de leerlingen van L1 tot 
en met L6 kennis met de gitaar.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vanaf woensdag 7 oktober ontvangen onze leerlingen 
wekelijks een stuk fruit. 
Dit wordt de kinderen gratis aangeboden door de 
school tijdens het eerste trimester. 
Boerderij De Loods levert het fruit. Biologisch én lokaal 
dus!  
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BS LP BOON DOET MEE! 

Zet je EF-bril op! 
 
Stad Aalst en hogeschool Odisee 
sloegen de handen in elkaar. Ze 
ontwikkelden een 
begeleidingstraject voor 
leerkrachten om de executieve 
functies van kleuters, ook zij die 
opgroeien in een kwetsbaar gezin, 
te versterken.  

Het project kreeg de naam “Zet je 
EF-bril op”. Doel? Ervoor zorgen dat 
de leerresultaten van (kans)arme 
kinderen duurzaam verbeteren en 
hen een beter toekomstperspectief 
bieden. Het wetenschappelijk 
onderbouwde traject van 
professionalisering biedt onze 
kleuterjuffen praktische handvaten 
zodat hun aandacht voor 
executieve functies duurzaam 
verankerd wordt. Het project heeft 
extra aandacht voor kwetsbare 
kinderen maar richt zich tot alle 
kleuters in de klas. De focus op 
zelfsturing komt immers alle 
kleuters ten goede. Wanneer de 
kleuterjuffen hun EF-bril opzetten, 
willen ze hun steentje bijdragen om 
deze vaardigheden te stimuleren bij 
de kinderen.  EF staat voor executieve functies. Het zijn de controlefuncties in 
onze hersenen die onze gedachten, emoties en gedrag sturen.  

 
 
 

IEDEREEN LEEST 

Peer tutoring en 

maatjeslezen 
 
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. 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 leesvorm wordt ook het leesplezier 
op onze school bevorderd. 

 
 
 
  

THEATER 

“De tuin van de walvis” voor L1 en L2 

MAANDAG 5 OKTOBER 

Beste Sprinkhaan, 

Ik wil iets bestellen. 

Ik wil graag een bank op mijn rug. 

Voor bezoek, om op te zitten, met een leuning. 

Maar eigenlijk wil ik een tuin, met een bank. 

Een fontein heb ik al. 

Ik kan niet goed naar je toe komen. 

Kun jij alles hier bezorgen? 

Ik woon midden in de oceaan. 

 

                             Walvis 

 

  

 

Als de sprinkhaan op een dag een briefje ontvangt waarin de 
walvis hem vraagt om een tuin, verzamelt hij alles wat hij 
daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op weg. 
 
Maar… waarom alsmaar meer en groter willen? Leidt dat tot 
bevrediging? Tot het grote geluk? In deze allegorische 
vertelling wordt ons consumptiegedrag op een minzame 
manier onder de loep genomen. 
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14-18 SEPTEMBER 

 

Verkeersweek! 
 

Tijdens de verkeersweek stond er heel wat op de planning! 

Er werd vooral veel geoefend op 'correct leren oversteken' en 'veilig met de 
fiets rijden' zowel op school als op straat. We waren aangenaam verrast om 
te zien hoeveel fietsen er in onze tijdelijke rekken stonden! 

De kinderen haalden ook voetgangers- en fietsbrevetten. De gouden 
brevetten (L4 en L6) vinden jullie binnenkort in het rapport.  

 
 
 
 

 

  

 
Do 15/10/20    Klassemuziek: gitaar (lager)            

Vrij 16/10/20    Zwemmen L3           

Wo 21/10/20    L1 naar CLB (deel 1)       

Do 22/10/20    Toneel “Choums Odyssee” PK en K1 

Vrij 23/10/20    Zwemmen L1  

Ma 26/10/20    Wenmoment voor nieuwe peuters  

Vrij 30/10/20    Halloween op school!   

    

THEATER 
  

 “Choums Odyssee” voor PK en K1 
 

Een warme animatiefilm voor de allerkleinste kijkertjes. 

 
Twee eitjes liggen knus in een nest. Tijdens een storm prikt een koddig klein uiltje zijn 
schaal open en komt naar buiten piepen. Nog voordat het ei van zijn broertje verder 
uitgebroed kan worden, rollen ze samen uit hun nest. Door weer en wind gaat Choum 
met het ei op tocht, vastbesloten om een moeder te vinden. Zelfs als die moeder een 
alligator of een wasbeer blijkt te zijn. Choum is minstens even schattig als dapper. 
Want de tocht die dit pluizige uilskuiken onderneemt, zit vol uitdagingen en gevaren. 

 
Deze warme animatiefilm voor de allerkleinste kijkertjes is ideaal als eerste 
filmervaring: mooi, lief, boeiend én niet te lang. Choums odysee wordt aangevuld met 
twee woordenloze kortfilms: Nest &  De Witte kraai. Allebei met vogels in de hoofdrol. 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 


