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 DE MAAND IN BEELD 

 

Helm Op Fluo Top! 

VERKEER OP SCHOOL 

Helm Op Fluo Top! is een verkeersproject 

waarmee alle Vlaamse basisscholen het dragen 

van een fietshelm en fluokledij op een leuke en 

eenvoudige manier aanmoedigen.  

Ook onze school vindt veiligheid in het verkeer 

uiterst belangrijk en twijfelde niet om hieraan 

deel te nemen.  

Door fluo en/of een helm te dragen op weg 

naar school, kunnen de leerlingen stickers 

verzamelen en zo sparen voor leuke 

beloningen. 

Het nodige materiaal werd door meester Niels 

uitgedeeld voor de vakantie.  

Meedoen is de boodschap!  

 
 

Op dinsdag 5 november ging voor het 2de jaar 
op rij ook de fietsregistratie door op school. Er 
werden weer 21 fietsen gegraveerd. 

 

Ook vorig jaar kregen we hoog bezoek! 

Sint-Maarten op bezoek op 8/11 

Op vrijdag 8 november bezoekt Sint-Maarten 
samen met zijn Pieten opnieuw onze 
basisschool.  
Ook dit jaar heeft de Sint ervoor gekozen om 
één van zijn Pieten alvast vooruit te sturen 
om discreet de terreinen van BS LP Boon ter 
plaatse te gaan verkennen… Onze leerlingen 
zullen de Sint op 8 november met vlag en 
wimpel welkom heten en aangezien er ook 
op onze school “geen stoute kinderen zijn” 
zou de Sint wel eens een verrassing bij 
kunnen hebben.  
We zijn alvast bijzonder nieuwsgierig …  
 

Benieuwd hoe hij dit jaar zal arriveren… 
Per boot, paard, helikopter,…? 

 

IN DIT NUMMER 

DE 24 UUR VAN  

BS LP BOON 
INTERVIEW MET DE DIRECTEUR 

VERKIEZING VAN DE 

LEERLINGENRAAD 
VOORLEESWEEK  

16 – 24/11 

 
EN NOG ZOVEEL MEER…  
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LEERLINGENRAAD 2019-2020 

Verkiezingen op 22 oktober 

IEDEREEN LEEST 

Voorleesweek van 

16 tot 24 november 
 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan 

jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet 

Iedereen Leest het belang én het plezier van 

voorlezen in de kijker. 

De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 

november 2019 en staat in het teken van 

'voorleesrituelen'. Elke avond een verhaaltje 

na het tandenpoetsen, elke dag een leuk 

fragment voor de schoolbel luidt, elke 

ochtend een gedicht bij de groentepap in het 

kinderdagverblijf: wat is jullie 

voorleesritueel? Van voorlezen een vaste 

gewoonte maken, daar draait het om! 

Ook dit schooljaar nemen we uiteraard 

opnieuw deel. Voor meer info kan je ook 

steeds terecht op de website 

www.iedereenleest.be  

Welke initiatieven nemen we?  

Onze leerlingen van de 3de graad vertellen 

spannende verhalen in de verschillende 

klassen  

 

Elke leerkracht eindigt de schooldag met een 

voorleesmoment.  

 

Er worden opnieuw middagvoorleessessies 

georganiseerd door juf Heidi, meester 

Arnaud, juf Lien en juf Maja in de 

voorleescaravan … dit zorgt voor mooie en 

feeërieke momenten. 

 

Grootouders worden uitgenodigd om in de 

klassen te gaan voorlezen.  

 

KIDS ON ICE EN IJSPARADIJS 

K3 en L2 gaan 

ijsschaatsen 

Op dinsdag 12 november (L2) en maandag 18 
november (K3) gaan de leerlingen 
ijsschaatsen in Liedekerke. 
Zij worden begeleid door een ervaren team: 
anderhalf uurtje schaatsinitiatie voor L2 en 
ijsgewenning op een speelse manier voor K3.  
 
Plezier gegarandeerd! 
 
PS. Vergeten jullie zeker jullie handschoenen 
niet? 

Op dinsdag 22 oktober 2019 werden de nieuwe 

verkozenen van de leerlingenraad bekend 

gemaakt. Proficiat Marie, Léna, Fien, Annelien, 

Johanne en Alexia! Meteen werd ook de datum 

van de eerste vergadering vastgelegd. Op de 

eerste vergadering zullen de nieuw verkozenen 

hun thema’s voor het nieuwe schooljaar 

voorstellen. 

Alle agendapunten worden op tafel gelegd en er 
wordt samen bekeken welke punten op korte, 
middellange of lange termijn kunnen worden 
uitgevoerd en dat alles gekaderd binnen een 
financieel plan …   
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THEATER  

“Stuck” voor L3 en L4 in CC De Ploter 

DINSDAG 19/11  

Stel. 
Je kijkt dwars door de gevel van een flatgebouw. 
Je kan de bewoners stiekem begluren. 
Je ziet hoe ze leven, hun gewoontes en rituelen. 
Naast elkaar, gescheiden door dunne muren. 
En elke flat heeft zijn beperkingen en ongemakken – 
te smal, te laag, te scheef. 
En dan gebeurt er iets. Iets dat het dagdagelijkse 
doen en laten verstoort. 
Bewoners moeten plots samenwerken. 
Alle deuren gaan open.  
 

 
 
STUCK is een vervolg op Nipt (2013), een 
voorstelling waar de twee acteurs niet meer als een 
‘huiskamer’ in een kleine doos hadden als decor. Ze 
tourden er vijf jaar de wereld mee rond en zijn nu 
klaar om een vervolg te maken. Net als bij Nipt 
toen, gaat STUCK over de uitdagingen die ontstaan 
bij samenwonen. 
Het wordt opnieuw een woordeloze tragikomische 
dwarsdoorsnede van een mini-samenleving, die de 
mens met een f linke dosis mededogen op de 
korrel neemt. 

 

 

 

 

 

 

 
SPORT  

Spelcarrousel voor L3 
 

VRIJDAG 22 NOVEMBER 

De leerlingen van het 3e leerjaar ontwikkelen tijdens deze halve dag sport en 
spel praktische vaardigheden, bal- en springvaardigheden. 

INSTAPDAG 

Welkom nieuwe kleuters! 
 

Na de herfstvakantie verwelkomen wij steeds enkele nieuwe 
kleutertjes in de klas van juf Karolien. 
 
Lieve Inaya, Alex, Gael en Maxime 
 
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!  
 
 
 
  

SPORT 

Alles met de bal voor L4 
MAANDAG 25 NOVEMBER 

De leerlingen van het 4e leerjaar worden 
ondergedompeld in de magische wereld van de bal 
(van knikker tot reuzenbal). 
 
Een ballenmarkt in circuitvorm, ballenestafettes 
waarbij de leerlingen met elkaar spelen en 
ploegspelen staat op het programma van deze 
halvedagactiviteit. 
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INTERVIEW 

De 24 uur van BS LP Boon 

9 EN 10 NOVEMBER  

U heeft het ongetwijfeld al gehoord: er staat één en ander 
te gebeuren op BS LP Boon.  Een 24 uur-marathon voor het 
goede doel, maar waarvoor zamelen we nu precies geld in?   
 
Onze reporter trok op een druilerige dinsdag naar de LP Boonschool, 
net na het rinkelen van de ochtendbel. Directeur Gerdy Decavel zwaait 
sinds twee jaar de plak op deze school. Zijn ambities zijn hoog, zijn to 
do-lijst is gigantisch, en dan komt daarbij nog de organisatie van de 
benefiet-marathon… maar gelukkig is er koffie. 
 
REPORTER: Het schooljaar is nog maar net op kruissnelheid of u komt 
al met een ambitieus plan: 24 uur fietsen en lopen op het 
schooldomein. Hoe gaan jullie dat realiseren? 
Directeur: “We zijn inderdaad aan iets begonnen... (lacht). Het idee 
kwam van een ouder en een grootouder van onze school; twee heel 
sportieve mannen die dat wel aankunnen dus wie ben ik om hen tegen 
te spreken? De school gaat samen met de vriendenkring een reeks 
activiteiten organiseren rondom hun marathon. En met die 
opbrengsten gaan we onze school serieus opfrissen!” 
 
Aha, wat zijn de plannen? 
“We hebben zowel plannen voor de kleuterspeelplaats als voor die van 
de lagere school. Bij de kleuters willen we het speeltuig dat er nu staat, 
vervangen door een grotere, sterkere speeltuin. Het speeltuig dat er nu 
staat is iets eenvoudigs en is niet berekend op grote groepen kleuters. 
We weten dat kleuters zich heel erg kunnen uitleven op dergelijke 
toestellen en we willen hen gewoon nóg veel meer aanbieden. 
Motoriek is voor onze school heel belangrijk en we hebben echte 
speeltoestellen nodig om hen te leren klimmen, klauteren, springen en 
fantasiespelletjes te spelen. We willen er een echte speeltuin in het 
groen van maken.” 
 
En wat gebeurt er voor de lagere school? 

“Die krijgen een nieuwe, polyvalente zaal; een uitbreiding van de 
speelplaats. Vergelijk het met een moderne chill out zone, met pc's, 
tablets voor sociale media, een knusse hoek, een terugtrekruimte... . 
Een uitnodigende plek waar kinderen samen kunnen communiceren, 
zowel offline als online. In die zaal willen we hen aanleren hoe ze dat 
het beste doen: hen leren omgaan met sociale media, online identiteit 
en veiligheid.  Als we als school mee willen zijn met de realiteit waarin 
onze kinderen leven, dan moeten we daarop kunnen inspelen en die 
wereld ook op school toelaten. 
Het wordt een ruimte waarin lesgegeven kan worden, samengewerkt, 
maar ook een plek waar de kinderen wat kunnen 'hangen' of een 
gezelschapsspel spelen.” 
 
Een plek waar kinderen kunnen 'hangen', jullie gaan er toch geen 
hangjongeren van maken? 
“Zeker niet, de ouders mogen gerust zijn (lacht). We zien de goeie 
effecten van onze leescaravan (een caravan op het schoolterrein waarin 
de kinderen in groepjes mogen gaan lezen tijdens de speeltijd, nvdr.) en 
we gaan dat systeem doortrekken naar de nieuwe, polyvalente ruimte. 
We denken aan een beurtrol-systeem zodat iedereen de kans krijgt om 
er gebruik van te maken. Het is zeker niet zo dat de kinderen vanaf nu 
allemaal mogen gaan gamen in de polyvalente zaal tijdens de 
speeltijd.” 
 
Gaan jullie die ruimte zelf bouwen? 
“Neen, het gebouw staat er al, naast de toiletten van de lagere school. 
Het is alleen helemaal niet ingericht en daarvoor hebben we dus geld 
nodig.” 
 
 
 

Hoeveel geld hebben jullie nodig? 
“Als ik mag dromen, dan zouden we graag heel veel geld inzamelen, 
zodat we meteen ál onze plannen kunnen verwezenlijken. Op ons 
verlanglijstje staan meubelen, verlichting, inrichting, zithoeken, een  
terugtrekruimte, een keukenblok en die uitgebreide speeltuin voor de 
kleuters. 
Maar we zouden al heel blij zijn als we een paar duizend euro 
verdienen en kunnen herinvesteren in onze accommodatie.” 
 
Hoe kunnen ouders, grootouders, sympathisanten steunen? 
“Wel, je kan onze marathonfietser- en loper sponsoren als particulier of 
als ondernemer (beschikbare formulieren te verkrijgen op school of via 
de24uvanlpboon@outlook.be) . 
Daarnaast organiseren we ook heel wat activiteiten rond de sporters en 
daar zien we graag veel volk naartoe komen: een quiz, een 
Spartacusrun voor kinderen, een rommelmarkt, … 
We vragen dan ook dat alle kinderen en hun ouders erbij zijn!” 
 
Vraagt u nu dat de kinderen in het weekend naar school komen? 
“Ja, dat zou fijn zijn! Alle kinderen van de lagere school (en hun 
vriendjes, buren, neven en nichten (tussen 6-12j, nvdr.) verwachten we 
op de Spartacusrun for Kids. Een cross op ons grote schooldomein, met 
een heel speciaal parcours – denk aan attributen zoals een container, 
autobanden, stro, water en misschien een beetje modder (lacht). Het 
wordt absoluut de moeite en alle kinderen zijn welkom! Ouders 
natuurlijk ook om te supporteren, en het startschot wordt gegeven 
door niemand minder dan Lucien Van Impe!” 
 
En worden de 
kleuters ook op 
school verwacht? 
“Zeker, alle kleuters 
van onze school 
geven een 
optreden voor hun 
grootouders! We 
hopen dat echt alle 
grootouders van de 
kleuters erbij 
kunnen zijn. De 
voorbije jaren 
vierden we het 
grootouderfeest op 
vrijdagnamiddag en 
dit jaar is het op 
zaterdag. Daardoor 
heeft hopelijk echt 
elke grootouder de 
kans om te komen 
kijken. En nadien 
trakteren wij op 
koffie met gebak.” 
 

Iedereen welkom op de 24 uur van basisschool LP Boon, 
graag tot dan! 
 
Inschrijvingen 
 

 quiz: de24uurvanlpboon@outlook.be 

 rommelmarkt: de24uurvanlpboon@outlook.be 

 spartacusrun: ter plaatse 

 grootouderfeest: via strookje kleuters 
 
Volg onze avonturen ook online op 
https://www.bslpboon.be 
Facebook: @bslpboon 
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Reporter: Tine De Donder 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

04/11/2019   Start “Helm Op Fluo Top!” 
05/11/2019   fietscontrole + gravering 
08/11/2019   zwemmen L1 
08/11/2019    bezoek Sint-Maarten  
09-10/11/2019  DE 24 UUR VAN BS LP BOON! 
11/11/2019   Wapenstilstand: geen school 
12/11/2019   Kids On Ice L2 
15/11/2019   zwemmen L1  
15/11/2019   bibbezoek L34 
18/11/2019   start Voorleesweek 
18/11/2019   Ijsparadijs K3 
19/11/2019   Theater “Stuck” L34 
22/11/2019   zwemmen L2 
22/11/2019   Spelcarrousel L3 
25/11/2019   Alles met de bal L4 
27/11/2019   CLB L1 (deel 2) 
28/11/2019   SCHOOLFOTOGRAAF! 
29/11/2019   zwemmen L2 


