
SCHOOLINFO FEBRUARI 2017 

 

Een melodietje kan lang blijven naklinken. 

 Je staat met het wijsje op en je gaat ermee slapen.  

Het heeft je om één of andere reden zo getroffen  

en meegenomen dat je het blijft horen, neuriën of fluiten.  

Muziek kan een mens in vervoering brengen, hem optillen  

uit het alledaagse en hem doen uitstijgen boven zichzelf.  

Muziek kan een mens in contact brengen  

met zijn diepste kern, met het onzegbare, met God.  

Dat doen ook gebeurtenissen die we meemaken,  

mensen die we ontmoeten, teksten die we lezen,  

woorden die we horen, beelden die we zien,  

geuren die we opsnuiven, ervaringen die we opdoen.  

Ze dringen soms diep binnen.  

 

Ze trillen na, laten sporen achter, in ziel en lichaam.  

Onderwijsmensen met een antenne voor het  

levensgeheim, scheppen ruimte voor de ‘binnenkant’, 

bij zichzelf en bij hun leerlingen.  

Ze vinden wegwijzers naar God.  

In de katholieke dialoogschool spiegelen ze  

zich aan Jezus van Nazareth,  

in respect voor en in gesprek met andere tradities. 

 Hun geestdriftige, vurige en sprankelende boodschap  

klinkt als muziek in de oren:  

“We leren niet voor de school, maar voor het leven.”  

 

   Inschrijvingen voor kinderen geboren in 2015         

              

    Is jullie zoontje/dochtertje geboren in 2015 en gaat broer of zus reeds naar school ? 

    Jullie peuter kan dan al ingeschreven  worden op onze school.  

    Na de krokusvakantie ( vanaf 7 maart) kunnen kinderen die geen oudere broer of zus op school hebben,  

    zich inschrijven.  

   Hiervoor kan u een afspraak maken bij de directeur (directie@sintdenijs.be) of via het secretariaat  

    (secretariaat@sintdenijs.be). 



Vlaamse Week Kies kleur tegen Pesten 2017 
#SAMENTEGENPESTEN VAN 20 FEBRUARI TOT 24 FEBRUARI 2017 

 

Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit op school, met hun favoriete sport 

of in de jeugdbeweging. Maar niet altijd. Pesten is nog steeds één van de grootste problemen 

in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Elk jaar worden meer dan 30.000 kinderen en 

jongeren ernstig gepest. Pesten is schadelijk, kwetsend en laat een leven lang sporen na. Daar-

om willen we ook dit jaar tijdens de 16de Vlaamse Week Kies Kleur tegen Pesten graag de aandacht vestigen op 

dit probleem.                                                                                                                                                                               

We ondernemen actie op school, willen het zwijgen doorbreken en samen voluit gaan voor een samenleving 

waarin elk kind of elke jongere zijn plaats heeft. We willen een spiegel voorhouden en telkens de vraag stellen: 

wat kunnen wij samen doen om er voor te zorgen dat pesten minder kans maakt, sneller en beter wordt gemeld 

en sneller en beter wordt afgeblokt of opgevangen.                                                                                                          

Laten we er daarom in de eerste plaats zo veel mogelijk voor zorgen dat pesten geen kans krijgt. Al wat ons an-

ders maakt, is net hetgeen dat ons ook verbindt. Samen werken aan een positief groepsklimaat, aan een omge-

ving met een positieve sfeer en een gevoel van verbondenheid, is dan ook werken aan een omgeving waarin pes-

ten weinig kans krijgt om te groeien. In een tolerante en open omgeving waar iedereen meetelt, zichzelf kan zijn, 

zijn ding kan zeggen en doen, en waar samenhorigheid heerst, krijgt pesten immers geen kans om te groeien.                                                                                                                                                                                     

Maar wat als pesten zich dan toch voordoet? Wat is dan de beste oplossing? Ook hier zit dan de kracht in samen. 

Samen met de klasgroep, maar ook als ouders samen met de begeleiders van je kind, of samen als schoolteam. 

Samen word je een onderdeel van de oplossing. Want met losstaande en eenmalige acties komen we er niet. Als 

we niet samenwerken, worden we slechts een onderdeel van het probleem. Want pesten stopt niet aan de 

schoolpoort, wanneer je je uniform uitdoet of de training gedaan is.  

Bij de samenkomst van de leerlingenraad op 26 januari werd besproken hoe we ruzies op de speelplaats kunnen 

oplossen. Hiervoor willen we ook wel een aparte ruimte voorzien. Een  praatplekje  waar kinderen de gelegen-

heid krijgen om rustig conflicten uit te klaren. We laten binnenkort horen hoe we dit verder willen realiseren. 

 

  Safer Internet Day, op 7 februari, is de jaarlijkse dag voor een beter internet,  

  georganiseerd over de hele wereld. Meer dan 110 landen werken samen om van 

  het internet een veilige, creatieve en leuke plek te maken, voor iedereen!  Voor 

  de kinderen van het 5e en 6e leerjaar komt die dag een vrijwilliger naar school.   

Bij de vele mogelijkheden die het internet ons biedt, wil hij/zij de juiste handvaten aanreiken om hier op een po-

sitieve manier mee om te gaan.  Dat doen we door het beste te halen uit online media, de risico’s te beperken en 

de opportuniteiten te maximaliseren.  

 



Gedichtendag in het 1e leerjaar 

 

 

 

Pizzaverkoop 

Even geen zin om te koken, maar je wil toch iets lekkers eten ? Kies dan voor een avondje pizza! 

Plaatste je al een bestelling ? Fantastisch! Hartelijk dank alvast ! 

Tot 6 februari kunnen, via een bestelbriefje of de schoolwebsite, pizza’s en pasta’s 

besteld worden. 

Op vrijdag 10 februari kan je de bestelling in de turnzaal afhalen vanaf 15 u. of 

wordt deze meegegeven met jullie zoon/dochter. 

De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de dagelijkse schoolwerking.   

Familienieuws 

Geboorte 

Abel, broertje van Marijn(K1A), en kleinzoon van juf Ann (L6A) 

We wensen de familie van harte proficiat met dit prille wondere leven. 

Overlijden              

Mevr. Maria Gousseau, overgrootmoeder van Xander(L6B) 

Mevr. Leonie Peeters, schoonmoeder van Benny Kinaupenne (klusjesman op school) 

Aan de familie van de overledene wensen we veel sterkte toe. 

School– en studietoelagen 

Een schooltoelage is een financiële steun van de Vlaamse Overheid om de kosten 

voor de school te helpen dragen. Dit kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hoge-

school en universiteit. Of u recht heeft op zo’n toelage hangt in grote mate af van 

de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Meer informatie kunt bekomen op 

school ( infofolders en aanvraagformulieren beschikbaar) of via de website www.studietoelagen.be.                      

De aanvragen kunnen gebeuren vanaf 1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017. Het is zeker een aanrader ! 



Op uitstap naar het natuurmuseum te Brussel 6de leerjaar 

Op vrijdag 13 januari stonden de 6de klassers reeds zeer vroeg klaar om te vertrekken richting Brussel. Met ver-

schillende auto’s begonnen we onze reis naar het station van Wetteren. Na even wachten kwam onze trein er 

snel aan. Het overstappen verliep vlot en voor we het wisten kwamen we aan in Brussel - Luxembourg. In het 

museum werden we meteen begroet door de vele dinosaurusskeletten die in de eerste zaal opgesteld staan. Ge-

fascineerd door deze enorme beenderen begonnen we een zoektocht doorheen de zaal van de dinosaurussen.     

’s Middags verkenden we verder het museum en namen we onder andere een kijkje in de zaal van de evolutie 

van de mens.  

 

 

  

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

De dino’s waren super cool ! 

Echt een aanrader !  

    Mauro 

Alle kamers waren zeer interessant. 

Ik zou zeker willen teruggaan ! 

    Lukas 

Ik vond het super leuk! 

Die skeletten waren super mooi om in 3D 

te zien.  

Sharon 

Ik vond het heel leuk in de dinozaal,  het waren 

coole skeletten. 

 Daniël 

Ik vond het zeer leuk. Het was allemaal interessant en het 
is een leuke manier om iets bij te leren.  

Lindsey 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Bodymap: het belang van bewegen voor de ontwikkeling  

   van de hersenen bij onze kinderen. 

 

  Heel wat kinderen zitten in een W-houding. Dat is een zithouding die we niet zo graag zien  

  omdat het later de heup teveel belast. De W-zithouding gaat de kop van het bovenbeen steeds  

   wat uit het gewricht trekken.  

 

  Kinderen kunnen beter zitten in lang-zit, knie-zit of kleermakerszit! 

   

 

 

 

 

 

  Wist je dat als we ons ’s morgens goed uitrekken dan zorgen we 

ervoor dat ons lichaam en brein helemaal  

  wakker worden. Het uitrekken stimuleert zo ook onze bloedsomloop zodat er al meer zuurstof naar ons brein  

  wordt gepompt. Ons zintuig “proprioceptie” zal stevig geactiveerd worden. Dus als we onze kinderen alert en  

  wakker aan de dag willen laten beginnen, start dan de dag met een uitgebreid rekken en strekken. Doe zelf ook 

  mee, je zal voelen dat het deugd doet! 

  Proprioceptie is zoals het evenwicht ook een ‘intern’ zintuig. Proprioceptie laat ons toe om te weten hoe en waar  

  we ons bewegen in de ruimte. Met onze ogen dicht moeten we weten en voelen in welke houding ons lichaam  

  staat en beweegt. 

Ik heb veel bijgeleerd over de mens en over 
de stammen van vroeger.  

Super interessant! 
Katrijn 

 

Spijtig dat ze niet leefden.  
Lucas 

Ik vond het een leuke ervaring.  
We hebben mooie en ook veel rare  dingen gezien.  

Groetjes Timon  



Een doos vol gevoelens 
In januari werkte ik in de klas rond het thema “Een doos vol gevoelens”. Elke dag werd er rond één gevoel ge-
werkt. Volgende gevoelens kwamen aan bod : BLIJ – BOOS – BANG en VERDRIETIG. De kleuters mochten foto’s, 
prenten(boeken), knuffels, liedjes, muziek enz. i.v.m. één van de gevoelens meebrengen. 
Ik gebruikte hierbij ook “Een doos vol gevoelens”. Die doos bevat verschillende materialen die kansen bieden 
om te werken rond gevoelens. 
 
”Veel volwassenen zijn niet (meer) in staat om hun gevoelens te uiten of om open over gevoelens te praten. 
Daardoor missen heel wat kinderen kansen om hun  gevoelens te verkennen en genuanceerd te leren uiten. Zo 
blijven veel gevoelens opgekropt en onuitgesproken. Dit kan tot sociaal-emotionele problemen leiden. 
Kinderen die beetje bij beetje beter leren omgaan met gevoelens zullen – zo leert ons de ervaring – enerzijds 
minder gevoelens opkroppen en zich zo geleidelijk aan beter voelen in hun vel ; anderzijds zullen ze gevoelsma-
tig genuanceerder reageren op situaties en niet reageren vanuit vastgeroeste patronen. 
Het is onze overtuiging dat we op die manier een bijdrage leveren tot een vredevoller maatschappij, waarin 
mensen meer openstaan voor wat echt in hen én in anderen leeft. Een spel over gevoelens is m.a.w. geen leuk 
extraatje voor mensen die graag de gevoelerige toer opgaan, maar het is een antwoord op een reële nood.” 
 
Bron : Handleiding “Een doos vol gevoelens” Marina Kog en Julia Moons  
Eindredactie : Luk Dupondt  
Illustraties : Tine Vercruysse 
 

Juf. Brigitte tweede kleuterklas b  

 

Gedichtendag 26 januari 2017— thema humor 

   Er was eens een heer uit Wetteren 
   Hij zat in ’t zwembad te spetteren. 
   Maar oei wat een pech 
   Zijn zwembroek was weg 
   Iedereen begon te tetteren. 
 
  Dante 5B 
 
 
 
        Er was eens een man uit Stavoren 
        Er kwam heel veel stoom uit zijn oren. 
        Hij was verschrikkelijk boos 
        Op een heel domme matroos 
        Van z’n mooi gouden schip  Manjoren. 
 
  Briek  5B 

Er was eens een olifant uit Gent 
Die groter was dan de grootste 
vent. 
Niet alleen erg groot 
Af en toe ook rood 
Door warm te krijgen als hij hard 
rent. 
 
  Ella 5B 

Er was eens een man uit Amsterdam. 
Hij en zijn vrouw hadden een groot 
plan. 
Ze wilden een groot huis 
Maar er was iets niet pluis. 
Van die man moest alles spik en span. 
 
  Jinthe  5B 



Techniek in de 2e kleuterklas B bij juf Brigitte 

In de klas werkten we rond het prentenboek ‘Licht uit!’  van Guy Daniëls. Het boek gaat over een uiltje Rob-

be dat bang is van licht. De kleuters konden dit prentenboek inkijken,maar ook andere informatieve boeken 

met foto’s van uilen. Op de computer konden ze luisteren naar het boek ‘Mama kwijt!’ en het liedje dat erbij 

past. We luisterden ook naar de geluiden die de ransuil, steenuil, kerkuil, velduil of bosuil maken. 

Ik leerde hen een liedje over Robbe, die bang is van ’t licht. De kleuters hebben ook tekeningen van uilen kun-

nen bekleven en kleuren.  

In de techniekhoek maakten ze ook een uiltje maken met behulp van bouten en moeren. Het maken van het 

uiltje met moeren en bouten vraagt heel wat van de kleuters zoals oog-handcoördinatie, fijne motoriek en 

samenwerken. Heel wat handelingen kwamen hierbij te pas: bouten en moeren in elkaar draaien en vastge-

maakte bouten en moeren losdraaien, samen afspreken, ...                                                                                                                          

Ontdekkingen en zintuigervaringen :  de kleuters ervaren dat de moer heel juist op de bout moet passen an-

ders kunnen ze deze niet in elkaar draaien.  

In welke richting draaien we om vast te zetten? En in welke richting draaien we om los te draaien? 

Op de foto’s kan je zien hoe de kleuters het uiltje maakten. 

 

  

 

Werk mee aan een klimaatgezond 

 Laarne - Kalken ! 

Samen voor minder CO2 ! 

Scholen en ouders worden betrokken bij de opmaak  

en de uitwerking van het klimaatactieplan.  

Wil je samen nadenken over  

een klimaatgezonde toekomst?  

Schuif dan mee aan de Klimaattafel  

op 21 februari 2017 om 19 u.  

in de raadszaal van het gemeentehuis. 



MAANDKALENDER FEBRUARI 2017 

Woensdag  1  Kleuterschool  Themalied zingen 

     L1 L2    Zwemmen     € 2 

     L3  L4  L6   Gezond ontbijt    €1 

Donderdag  2  Iedereen   Lichtmis: pannenkoeken smullen 

Vrijdag  3  Lagere school  Rapport 

     L6A    Zwemmen 

 

Maandag  6  K3A    Bezoek Bib 

Dinsdag  7  K2B K3A   Schrijfdans 

     L2A L2B L3A  Bezoek Bib 

     L5 L6    Safer internet day 

     Lagere school  Geen studie wegens personeelsvergadering 

Woensdag  8  L3 L4    Zwemmen     € 2 

Vrijdag  10  L3B    Bezoek Bib 

 

Maandag  13  L1    Start sportweek 

Dinsdag  14  L6    Bezoek secundaire school :Mariagaard 

         Oudercomité 

Woensdag  15  L1 L2    Zwemmen     € 2 

Donderdag  16  Iedereen   Informatieavond Bodymap (Scheppers) 

Vrijdag  17  L5A L5B   Zwemmen     €2 

         Dikketruiendag 

 

Maandag  20  Lagere school  Oudercontact— geen studie 

     K3 L1 L2 L3 L4  Musical Peter en de wolf 

Dinsdag  21  Lagere school  Oudercontact— geen studie 

Woensdag  22  Kleuters   Carnaval Grootouderfeest Skala 

     L3 L4    Zwemmen     € 2 

Vrijdag  24  Lagere school  Carnaval—fluofuif 

Zaterdag  25  Iedereen   Start Krokusvakantie    




