
SCHOOLINFO OKTOBER 2018 

Beste ouders 

De eerste maand van het schooljaar zit erop! 

We mogen terugblikken op enkele fantastische schoolweken waarin we 
verscheidene dromen die bijdragen tot dat echte geluksgevoel, al kon-
den waarmaken. Als je een kijkje neemt op onze schoolwebsite 
www.sintdenijs.be dan zal je dit vast kunnen bevestigen. Sporo heeft in 
vele klassen al menige takjes verzameld om zo te bouwen aan dat veilige nestje dat de klas/school toch 
voor elk kind zou moeten zijn. 

Ook in oktober staat Sporo nog in de kijker. 

Saved by the bell!  Vrijdag 5 oktober 2018 

Leerlingen (en leerkrachten) zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de 
schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit 
zelden of nooit. Met Saved by the bell laten we jaarlijks op 5 oktober, op 
de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra rinke-
len. Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op 
goed, kwaliteitsvol onderwijs.  

Wij laten op 5 oktober de bel extra rinkelen bij het afsluiten van de les-
dag! 

Wist je dat… 

De naam van de school ‘Sint-Denijs’ eigenlijk verwijst naar de Heilige Dionysius en deze patroonheilige 
van de parochie in Kalken op 9 oktober herdacht wordt?                                                                                   
Met een korte legende komen jullie te weten wie hij eigenlijk was. 

Dionysius wordt rond het jaar 250 na Christus door de paus naar Frankrijk gestuurd. Frankrijk heet dan nog Gallië. 
Het is bijna zeker dat Dionysius de eerste kerk in Parijs heeft gebouwd, op het eiland in de Seine. Naar hem wordt 
later een beroemde abdij genoemd van de benedictijnen. Deze abdij heet op zijn Frans Saint-Denis. 

Rond het jaar 285 worden de christenen ook in Gallië vervolgd. Bisschop Dionysius en een priester en ook nog een 
diaken worden gevangen genomen. Boven op de martelaarsberg worden ze door het zwaard onthoofd. Koning 
Dagobert laat later het lichaam van de heilige bisschop naar de abdij van Saint-Denis brengen, waar veel mensen 
vanaf dat moment een pelgrimstocht naar zijn gaan maken. De abdij wordt zo beroemd, dat de koningen van 
Frankrijk zich er lieten begraven. 

Omdat de mensen zoveel verering kregen voor Sint-Dionysius, heeft men hem tot patroon 
van Frankrijk gemaakt en ook van de stad Parijs én later ook van Kalken. 

Herkennen jullie ons schoollogo in het  kunstwerk hiernaast?        

 



Tevredenheidsonderzoek                                                              

Om de schoolwerking te evalueren en bij te sturen waar het nodig blijkt, plannen wij 

regelmatig evaluaties met het schoolteam en de leerlingen. In de loop van de maand 

oktober zal een digitale bevraging omtrent tevredenheid van de leerlingen worden af-

genomen bij de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar. Bij de andere leerlingen voorzien we later dit 

schooljaar een bevraging. 

Ook de tevredenheid van jullie als ouders, als directe partners om samen school te maken, ligt ons nauw 

aan het hart. In januari/februari 2019 wordt een digitale bevraging afgenomen bij alle ouders.  

Het oudercomité wenst ook zijn werking te evalueren en in samenspraak is besloten om dit in één bevra-

ging op te nemen. Hierover volgt later nog meer info.  

Het oudercomité— open vergadering 

Help je graag mee bij een activiteit? Zet je graag je schouders onder een project? 

Ben je enthousiast en ligt de school je nauw aan het hart? 

Welkom op de open vergadering op dinsdag 9 oktober om 20u. in de refter op de kleuterschool voor een 

kennismaking. 

Het oudercomité organiseert gedurende het schooljaar ook enkele activiteiten. De organisatie van de 

koekenverkoop (start net na de herfstvakantie), het lenteontbijt in maart en de barbecue op 22 juni ne-

men zij ten volle voor hun rekening.  

Daarnaast liggen het eetfestijn, de pizzaverkoop en het schoolfeest volledig in handen van het school-

team. 

Vernieuwde CLB-werking—medisch onderzoek        

Voor wat betreft het medisch onderzoek is er enige verandering dit schooljaar. 

1ste kleuters: zullen uitgenodigd worden op het CLB centrum samen met 
de ouders (23 april voormiddag en 24 april voormiddag) . Info volgt later nog. 

2de kleuters: dit onderzoek valt weg 

1ste leerjaar: onderzoek zal in 2 keer gebeuren, eens een onderzoek (wegen, meten, oogtest, kleu-
rentest en gehoor) door de verpleegster op 19 oktober 2018 en op een ander moment de vac-
cinaties (27 november 2018) 

3de leerjaar valt weg 

4de leerjaar: vanaf volgend schooljaar zullen deze klassen ook een onderzoek krijgen, dit school-
jaar geen onderzoek 

5de leerjaar: enkel vaccinatie, zal doorgaan op school samen met de vaccinaties van de 1ste leerja-
ren (27 november 2018) 

6de leerjaar: zullen in de loop van het jaar een beperkt onderzoek krijgen op school, vanaf volgend 
schooljaar een uitgebreid onderzoek op het CLB  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een geluksvogeltjes zijn wij … 

Ik ben benieuwd … 

Ik loop mijn eerste 

rondjes 

Ik leer schrijven 

Ik lees met leen en rik en mop en mus 

Groetjes van de kinderen 

van het eerste leerjaar en 

juf Brigitte 

Ik draai en tol en zing luid mee 

Ja ik lees al zinnetjes 

Ik ben muzisch … 

Ik beleef plezier bij het to-

neel van ons jaarthema 



“Bodymap” op onze school: 

De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode. Het is van groot belang dat we 
onze kinderen tijdens deze periode een heel rijke stimulerende omgeving aanbieden. 

Alle kinderen moeten dus spelenderwijs, in de echte wereld, heel veel bewegingservaringen opdoen. 

Als kinderen voldoende spelen en bewegen zullen de vaardigheden voldoende geautomatiseerd worden. 

Het automatiseren van vaardigheden is nodig om meer complexe vaardigheden te kunnen aanleren. 

De bodymap oefeningen zijn belangrijk om vlot te leren schrijven, rekenen, lezen en zich goed te kunnen 

concentreren. 

Tijdens de bewegingslessen in de kleuterschool worden al héél wat bodymap oefeningen gegeven. Maar 
we willen jullie, als ouder, ook regelmatig een oefening aanbieden of tips aanbieden. 
Het is de bedoeling dat de oefeningen zoveel mogelijk herhaald worden, indien mogelijk elke dag. 
 
 
 
BODYMAPTIP: Blote Voeten         

Het is heel belangrijk dat baby's, peuters en kleuters heel veel op blote voeten 

rondlopen. Dit heeft heel wat voordelen: 

 Sterke voeten. 

 Sterkere weerstand tegen ziekten. 

 Het geheugen wordt gestimuleerd. 

Het hele zenuwstelsel wordt constant geprikkeld en versterkt. 
Kinderen die veel op blote voeten lopen, ook op een koude vloer, bouwen net 
een weerstand op tegen deze koude.  
Schoenen dienen enkel gedragen te worden als je bvb naar de winkel gaat en 
pas als kinderen al heel stabiel kunnen stappen. 
 

Baby's moeten echt zoveel mogelijk de kans krijgen om de voeten te laten bewegen. Schoenen en zelfs 

kousen remmen deze spontane bewegingen af. 

Elke keer als je baby schoenen draagt, weet dan dat de voeten in een korsetje gevangen zitten. 

Baby's zijn heel verstandig, zij trekken zelf hun sokjes uit! 

 

 Gezonde voeding op school—Oog voor lekkers 

Net zoals vorig schooljaar dienden we een aanvraag in om subsidies te ontvangen zodat 

we 1x per week en dit gedurende 10 weken, gratis fruit kunnen aanbieden voor alle     

kinderen van de school. 

Voor de kleuters en kinderen van het 1e en 2e leerjaar wensen we ook graag 1x per week melk aan te 

bieden, en dit eveneens gedurende 10 weken. 

We horen binnenkort of de aanvraag is goedgekeurd en starten nog voor de herfstvakantie met deze 

‘Oog voor lekkers’actie.    



Werken aan kwaliteitsvol onderwijs vanuit een visie met het nieuwe leerplan Zill! 

Bij de start van het nieuwe schooljaar startte ook het in voege gaan van het nieuwe leerplan 

Zill! Als schoolteam krijgen we de kans om gedurende 2 schooljaren dit te verkennen en daar-

mee aan de slag te gaan. Vanaf 1 september 2020 werken we dan volledig én enkel met het 

nieuwe leerplan.  

Hieronder wil ik jullie wat info geven bij het nieuwe  leerplan vanuit een pedagogische betrokkenheid. In 

de loop van het schooljaar neem ik jullie verder mee bij de inhouden van het leerplan Zill!     

 

Als school maken wij gebruik van het leerplan dat ontwikkeld is door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

en tevens goedgekeurd is door de Vlaamse Regering. In een leerplan moeten de ontwikkelingsdoelen en 

de eindtermen die de overheid heeft opgesteld duidelijk zichtbaar zijn. De ontwikkelingsdoelen zijn mini-

mumdoelen voor het kleuteronderwijs en buitengewoon onderwijs. De eindtermen zijn minimumdoelen 

voor het lager onderwijs. 

Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! is geïnspireerd op vijf opdrachten voor leraren en lerarenteams in 

het katholiek basisonderwijs. Deze opdrachten zijn een inspiratiebron bij het werken aan: een schoolei-

gen identiteit; een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod; een stimulerend opvoedingsklimaat en een 

doeltreffende didactische aanpak; de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg; en de school als 

gemeenschap en als organisatie. Ze vormen de basis voor scholen om te bouwen aan een unieke school.   

Waartoe leren in de basisschool?   

Als basisschool willen we bij elke leerling ‘Zin in leren! Zin in leven!’ realiseren, rekening houdend met de 

grote variatie aan talenten en mogelijkheden bij leerlingen. ‘Zin in…’ verwijst in eerste instantie naar alles 

wat met motivatie te maken heeft: goesting krijgen en hebben, optimisme in de toekomst, groei en ont-

wikkelbaarheid van dingen enz. Maar daarnaast verwijst het ook naar de levensbeschouwelijke inspiratie 

van waaruit mensen leven en een diepere betekenis geven aan de dingen. We hopen dat onderwijs ertoe 

bijdraagt dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers die persoonlijke waar-

den durven vooropstellen van waaruit ze keuzes maken, handelen en samenleven met anderen.      

1. Zin in leren:   

 We gaan uit van een gezonde leerambitie voor elke leerling. Daarbij is er veel aandacht voor het be-

nutten van de ‘leer-kracht’ die in elke leerling schuilt. Dat komt immers zijn/haar gevoel van eigenaar-

schap over het eigen leren ten goede. In het kader van levenslang leren is dat erg belangrijk. Bereidheid 

tot leren is namelijk een voorwaarde voor een gelukkige toekomst in de snel evoluerende maatschappij 

rondom ons. Bovendien geeft de positieve ervaring dat leren wat oplevert, voldoening. Dat motiveert om 

nog meer en blijvend te leren.  

2. Zin in leven:   

 Als katholieke basisschool werken we vanuit het idee dat mensen groeien dankzij en doorheen verbon-

denheid met medemensen, samenleving en wereld. Deze verbondenheid betekent ook verantwoordelijk-

heid. Vanuit deze visie willen we de leerlingen voorbereiden op een gelukkig leven waarin ze zelfstandig 

beslissingen kunnen nemen waarvoor ze verantwoordelijkheid dragen en waarbij ze engagement tonen 

binnen én buiten de school.   



Om dit te realiseren vertrekken we bij het onderwijzen steeds vanuit levensechte en relevante leercon-

texten. Dit zorgt ervoor dat leerlingen gaandeweg meer vat krijgen op zichzelf, op de samenleving en op 

de wereld. Daarnaast hopen we op deze manier dat de leerlingen met voldoende vertrouwen in het leven 

staan, veerkrachtig zijn en antwoorden durven te geven op vragen en verwachtingen uit hun omgeving. 

Ook wanneer het leven al eens lastig is of moeizaam loopt. We streven de ‘te verwachten leeruitkomst’ 

na bij elke leerling, maar gunnen elke leerling ook een ontwikkeltraject dat aansluit bij zijn of haar indivi-

duele leerbehoeften. Op die manier garanderen we dat iedere leerling op een gedifferentieerde manier in 

de richting van de voorspelde leeruitkomst vordert.   

3. We streven naar kwaliteitsvol onderwijs  

Zin in leren! Zin in leven! rekent op ons als leerkracht en als schoolteam om onvoorwaardelijk te geloven 

in de mogelijkheden van de leerlingen om zich te ontwikkelen. Vanuit die optimistische visie durven we 

voor elke leerling hoge verwachtingen voorop te stellen. Tegelijk beseffen we dat die leerambitie realis-

tisch en haalbaar moet zijn, op maat en binnen de mogelijkheden van elke leerling.  

Ontwikkeling is een complex gegeven waarbij we als leraren rekening houden met factoren zoals de aan-

leg, de context (de totale omgeving) en de persoonlijkheid van de leerlingen. Het geloof dat: 'Wat er nog 

niet is, wel kan komen' kan daarbij aan de leerling en de leerkracht energie geven die nodig is om elke 

dag opnieuw samen die ontwikkeling na te streven. 

Herdenking Wereldoorlog I                                                            

Op 10 oktober nemen de kinderen van het 5e en 6e leerjaar deel aan de inleefroute 

van een vluchteling anno 1914. 

De leerlingen starten de tocht op het kerkplein in Kalken, waar ze een toespraak krijgen van de burge-
meester. Vervolgens starten ze de tocht, waarin ze met verschillende situaties worden geconfronteerd. 
Als slot krijgen de kinderen een tas soep in de mouterij. De leerkrachten zullen hierbij meewandelen  met 
de leerlingen gedurende de tocht.  
De tocht duurt ongeveer 90 minuten.  
De kinderen dienen een rugzakje mee te nemen waarin zeker hun paspoort en voedselbonnen moeten 
zitten die ze ontvangen bij de les ’op de vlucht’ en de 5 zaken die ze hebben genoteerd in de les wat ze 
zouden meenemen indien ze op de vlucht zouden zijn.   

Joepie! Het 6e leerjaar is op zeeklas… het 3e leerjaar gebruikt ondertussen het digibord! 

 



KALENDER  OKTOBER  2018 

Maandag  1 L5  Poëzieworkshop 

Woensdag  3 KS en LS  GEEN SCHOOL: Pedagogische studiedag 

Donderdag  4 KS en LS Strapdag (brief met praktische inlichtingen wordt maandag meegegeven.) 

Vrijdag  5   Dag van de leerkracht 

-------------------- 

Maandag  8 19u.  Start inschrijving ‘online’ via website voor oudercontact lagere school 

      Ouderavond ‘Veilig online’ (Scheppers) voor ouders uit L4-L5-L6 

Dinsdag  9 L6  Poëzieworkshop 

      Oudercomité: open vergadering 

Woensdag  10 L3  Zwemmen (8.10u)      € 4,5 

    L5-L6  Wandeling project WOI—inleefroute vluchtelingen te Kalken 

Donderdag  11 L4  Sport en spel: Puyenbroeck te Wachtebeke  € 5 

------------------- 

Maandag  15   Evacuatieoefening 

      Leerlingenraad 

    K1  Bosuitstap: ‘Home W. Tibbaut’ te Kalken 

    L2  Bib 

Dinsdag  16 K3  Bib 

    L3 –L6  GEEN STUDIE : personeelsvergadering 

Woensdag  17 L2  Zwemmen        € 4,5 

Donderdag  18 L1-L2  Herfstwandeling Puyenbroeck   - bedrag wordt nog meegedeeld 

Vrijdag  19 LS  Rapport 1 

    L1  Medisch onderzoek op school (geen inenting, is pas op 27/11) 

    L3  Bib 

Zondag  21 EETFESTIJN 

------------------ 

Maandag  22 LS  Oudercontact 

Dinsdag  23 LS  Oudercontact 

    KS en LS Schoolfotograaf: individuele foto’s 

Woensdag  24 L3  Zwemmen (8.10u)      € 4,5 

ZONDAG 21 OKTOBER 2018—EETFESTIJN 

Hartelijk welkom voor een gezellige middag met een heerlijk buffet! 

Breng gerust familie en vrienden mee. Inschrijven kan tot 16 oktober! 


