SCHOOLINFO OKTOBER 2019
Hopen is verzorgen
Waar mensen om elkaar geven,
bekommerd zijn om elkaars welzijn,
het voor elkaar opnemen,
daar zijn mensen gezien en tellen ze mee.
Spontaan,
gewoon onder elkaar thuis,
in de jeugdbeweging,
op school,
tussen vrienden …
Op Leeftocht
Jezus van Nazareth was mensen nabij.
Altijd vroeg Hij: “Wat kan ik voor je betekenen?”
Hij legde mensen de handen op
en sloot ze letterlijk in zijn armen.

Onze school steunt met een groot hart Saartje en het gezin van Saartje
Op vrijdag 21 september kwam Evelyne info geven aan de klasgenoten
van Saartje, broer Mathis en broer Dario.
Binnenkort wordt op school Bednet geïnstalleerd en wordt alles in het
werk gesteld opdat Saartje de lessen uit het 4e leerjaar kan meevolgen.
Er lopen momenteel verschillende acties om Saartje te steunen.
Als schoolteam engageren we ons graag en hebben dan ook onze medewerking toegezegd bij de benefietmatch die georganiseerd wordt door
KFC HO Kalken op zaterdag12 oktober. Hierover volgt later nog info.
Deze benefietactie wordt ook nog verder uitgebreid met de verkoop van
‘TEAMSAARTJE’bandjes, die via de school kunnen worden besteld en daarna verdeeld.
Saartje, de kinderen - ouders en het schoolteam van Sint-Denijs Kalken zeggen ten volle hun steun toe!

Anders dan anders...
Het schooljaar in het 4de leerjaar startte niet zoals verwacht. Saartje haar bloed was ziek en ligt in het ziekenhuis. Als je met de diagnose leukemie wordt geconfronteerd, hebben kinderen heel wat vragen zoals:
‘wat betekent kanker?’, ‘wat, wanneer en hoe krijg je dat?’. Ook als school zaten we met enkele vragen:
‘wat begrijpen kinderen, wat niet?’, ‘hoe kunnen we dit het best uitleggen?’,…
We kunnen als school beroep doen op een deskundig team van het UZ Gent. In samenspraak met de ouders, Saartje, begeleiders en medewerkers van het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth hadden we een
infomoment voorzien voor de klasgenoten van Saartje en de kinderen uit klas 4A die Saartje toch ook
goed kennen. Het infomoment gebeurde door een pedagogisch medewerker, juf Evelyne. De kinderen
kregen hier de gelegenheid om al hun vragen te stellen.
Met behulp van Chemo-Kasper werden alle vragen beantwoord en heel de behandeling uitgelegd. Chemo
-Kasper is een prentenboek waarin uitgelegd wordt aan kinderen wat kanker is, en met name hoe chemotherapie werkt en waarom het zo’n zware behandeling is.
"Stel je eens voor dat je lichaam een klein huis is. Om je heen zit je huid - net als de muren van een huis.
Achter je huid zitten kamers en gangen - net als in een huis. De kamer waar je eten binnenkomt is je
maag. Het kamertje waar het bloed door je lichaam wordt gepompt is het hart. Het bloed stroomt door
kleine gangen en buizen. Die noemen we bloedvaten. De muren van een huis zijn opgebouwd uit stenen
en je huid is opgewouwd uit cellen. Alles in je lichaam bestaat uit cellen: je huid uit huidcellen, je haar uit
haarcellen en je bloed uit bloedcellen. Op deze tekening zie je dat de cellen het prima naar hun zin hebben. Ze zijn vrolijk, kunnen goed met elkaar opschieten en laten elkaar de ruimte om te leven. Er komen
ook nieuwe cellen bij. Eerst zijn het nog babycellen. Als ze groot zijn maken ze ook nieuwe cellen. Eigenlijk word jij groter omdat er telkens nieuwe cellen bijkomen. En je haar groeit omdat je haarcellen babyhaarcellen maken.
Soms is er een cel die vals speelt. Hij doet gemeen en plaagt de andere cellen want hij wil niet met ze samenwonen. Hij wil alle ruimte voor zichzelf. Zo'n cel noemen we een kankercel. De andere cellen zijn
woedend op de kankercel. Want hij plaagt en duwt ze allemaal langs de kant. Hij houdt met niemand rekening en trekt zich nergens iets van aan. En weet je wat helemaal vervelend is? Ook de kankercel maakt
nieuwe cellen. En die kleine kankercellen zijn al even gemeen als de grote. Al gauw zijn er een heleboel
slechte cellen.
Gelukkig zijn er bloedcellen met heel speciaal gereedschap. Daarmee kunnen ze de kankercellen kapotmaken. Als een kankercel is uitgeschakeld, zijn de andere cellen blij. Maar soms lukt het de bloedcellen
niet om alle kankercellen kapot te maken. Dan is er hulp nodig. Die hulp komt van Chemo-Kasper."
Wil je meer weten over Chemo-Kasper? Of heeft je kind vragen over kanker?
Bezoek dan zeker deze website om het verhaal van Chemo-Kasper te gebruiken:
https://www.allesoverkanker.be/boek/chemokasper
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kleuters met ouders is voorlopig voorzien voor de week van 31/03/2020 t.e.m. 3/4/2020
en op woensdagen (29/04/2020 +6/05/2020) met uitzondering van maandag en vrijdagnamiddag. Dit
consult zal doorgaan in het CLB.

Inschrijving oudercontacten lagere school
Van 10 tot 15 oktober kan je via de schoolwebsite inschrijven voor het oudercontact dat doorgaat op 21
en 22 oktober.

Info vanuit de werkgroep speelpaats
Op 12 september kwamen ouders en leerkrachten samen met Wouter De Tandt. We gingen aan de slag
om de missie en visie van de nieuwe speelplaats verder uit te diepen en uit te schrijven.
Op woensdag 9 oktober komt een landschapsarchitect mee denken en vanuit haar expertise, nog suggesties doorgeven.

Familienieuws
Geboorte


Naï, zusje van Leyla (L5A) en Yazan (L2)

We wensen Leyla, Yazan en de ouders van harte proficiat met dit wonderlijk gebeuren.

Open Klas in de kleuterschool
Op zaterdag 30 november kunnen de peuters die starten
na nieuwjaar, op 1 februari of na de krokusvakantie al
even komen kennis maken.
Om 10u. start het infomoment met voorstelling van het
pedagogisch opvoedingsproject. Daarna geven de
kleuterjuffen een rondleiding in de kleuterschool.
Voor de ouders van de kinderen uit de Bijtjesklas die na nieuwjaar de overstap maken naar de
Beertjesklas, voorzien we eveneens op 30 november om 10u. een infomoment in de klas van juf Ann.

Oog voor lekkers
We nemen opnieuw deel aan de actie Oog voor Lekkers!
Vanaf 7 oktober ontvangen we 1x/week en dit geurende 10 weken een portie fruit per kind.
Je kind hoeft op donderdag geen fruit mee te brengen want dan is er een gratis gezond tussendoortje.

Infoavond ‘Overstap naar secundair onderwijs’
Op 28 januari 2020 gaat in Cultureel Centrum Nova te Wetteren de infoavond door voor
ouders van kinderen uit het 6e leerjaar in functie van de studiekeuze bij de overstap van het
basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

Info vanuit het CLB
Vaccinaties: vaccinatieschema’s kunnen online door ouders geraadpleegd worden via www.vitalink.be

Huis van het kind
https://www.huisvanhetkindlww.be/veiligonlinehome

gamen : 21 oktober 2019 om 19u. in Laarne

Bodymap: “Waarom niet elke zithouding even gezond is?”
Het is heel belangrijk dat je baby, peuter en kleuter heel veel op de grond zit. Het
versterkt hun hele lichaam, beter dan zittend op een stoel.
Er is echter één zithouding die niet mag gestimuleerd worden en zelfs moet vermeden worden, namelijk de W-zithouding. Deze zithouding is een aanslag op het
heupgewricht en de kniegewrichten!
BABYTIP:
Voor baby’s is het heel belangrijk dat je ze niet leert zitten. Baby’s moeten uit zichzelf tot zit komen vanuit een buiklighouding.
Als je baby’s via ondersteuningsmateriaal bv. zitkuipjes veel laat zitten, dan wordt hun natuurlijke krachtontwikkeling ondermijnd. Hierdoor bestaat de kans dat ze later met een doorgezakte houding gaan zitten
op een stoel.
Baby’s veel grondspeeltijd geven vertrekkende vanuit de buik, waardoor ze spontaan tot zitten komen
vanuit hun eigen lichaamskracht, is een echte must. Niet aanleren en forceren!
PEUTERTIP:
Voor peuters is het belangrijk dat ze een juiste zithouding automatiseren. Wanneer je peuter in een Wzithouding gaat zitten dan moet je de zithouding aanpassen. Je peuter mag met de benen naar voor zitten
of op de onderbenen zitten, zolang het maar geen W-zit is.
Ga zelf regelmatig mee op de grond zitten in een juiste houding. Kleine kinderen imiteren ook heel graag.

Scholenveldloop— editie 2019
Maar liefst 66,5 % van de leerlingen uit de lagere school namen deel aan de scholenveldloop! Dit is een
record en een zeer prachtige score! We konden in heel wat reeksen podiumplaatsen innemen en wonnen
zelfs de estafettereeks bij de meisjes. Knap gedaan hoor! Proficiat aan alle deelnemers!
Mooie sfeerbeelden zijn op onze schoolwebsite terug te vinden.

KALENDER OKTOBER 2019
Dinsdag

01

L6

sportweek

Woensdag
€4,5

02

L3

zwemmen: vertrek om 8.15u.

Donderdag

03

L1

herfstwandeling in Puyenbroeck

Vrijdag

04

Zaterdag

05

Maandag

07

Dinsdag

08

Woensdag

09

Donderdag

10

€7

dag van de leerkracht

L3

leerwandeling

L4

trage wegenwandeling

L2 L6A

zwemmen : vertrek om 8.15u.

€4,5/gratis

schoolraad
oudercomité—open vergadering

Vrijdag

11

L4

Zaterdag

12

benefietmatch voor Saartje

Zondag

13

eetfestijn—Smakelijk iedereen!

Maandag

14

K1

zwemmen

€4,5

herfstwandeling (als het weer het toelaat)
geen studie wegens personeelsvergadering

Dinsdag

15

aangekondigde evacuatieoefening
L3

bezoek theater te Berlare—Nautilus

L2

uitstap naar Planckendael

L6 K3

bezoek aan de bib

Woensdag

16

pedagogische studiedag— geen school

Donderdag

17

L1-L2

trage wegenwandeling

Vrijdag

18

lagere school

rapport 1

Maandag

21

lagere school

oudercontact

Dinsdag

22

lagere school

oudercontact

Woensdag

23

L2 L6B

zwemmen

€4,5/gratis

Donderdag

24

Vrijdag

25

L5

bezoek STAM en leerwandeling Gent

€ 10

Herfstvakantie van 26 oktober tot 4 november 2019

