SCHOOLINFO DECEMBER 2020

Wij steunen Music For Life en de Rode Neuzen Dag
tijdens de #warmsteweken van Sint-Denijs.
Wij maken van de maand december de warmste maand van het jaar. Dit schooljaar stellen wij jullie onze
Sint-Denijs dj’s voor: DJ Floris & DJ Nathan! Zij zullen de verzoeknummers aan elkaar draaien tijdens elke
middagspeeltijd van december. De kinderen die graag een liedje horen tijdens de middagspeeltijd vullen
op een formulier hun verzoeknummer in en schenken € 0,50 per verzoeknummer.

BENIEUWD NAAR ONZE SCHOOL?
ZATERDAG 12 DECEMBER 2020
TUSSEN 9U. EN 12U. - IN GEZINSBUBBEL

SNUFFELMOMENT VOOR

OUDERS MET KIND(EREN) GEBOREN IN 2019

VOOR PEUTERS DIE STARTEN OP 4 JANUARI OF 21 FEBRUARI

2021

OM ALLES CORONAPROOF TE LATEN VERLOPEN, VRAGEN WE OM EEN AFSPRAAK TE
MAKEN VIA HET SECRETARIAAT (secretariaat@sintdenijs.be)
OF DE DIRECTEUR (directie@sintdenijs.be)

Verandering na renovatiewerken lagere school
Tijdens de renovatiewerken hebben wij als team voordelen ervaren bij het verlaten van de school via de
deur die uitgeeft op het voetbalplein. Wij ontvingen van ouders ook positieve feedback hiervoor.
Nu de renovatiewerken beëindigd zijn, wensen we het toekomen op school via de rode toegangspoort te
laten verlopen.
Op het einde van de lesdag om 15.10 en op woensdag om 12.10 zullen de kinderen de school verlaten via
de nooduitgang.
Enkel de fietsers van het 2e, 3e en 4e leerjaar verlaten de school via de rode poort gezien hun fietsen op
de speelplaats staan.

Schoolomgeving: voorzichtigheid aan de grote parking
De werken aan de kantine van HO Kalken zullen nog een poosje duren. Er is vanuit de gemeente aan de
aannemer gevraagd geweest om rekening te houden met het begin– en einduur van de schooldag. We
hebben de voorbije week twee keer ervaren dat het niet zo vanzelfsprekend is als werken aan de gang
zijn, om deze even on hold te zetten als er meer drukte is op de parking met rondlopende kinderen, wegrijdende auto’s en fietsers. Gelukkig is erger kunnen voorkomen dankzij de alertheid van omstaanders.
Vanuit de school wordt de veiligheid mee opgevolgd en zal de gemeente gecontacteerd worden als dit in
het gedrang komt.
De leerkrachten begeleiden de kinderen die opgehaald worden of te voet naar huis mogen tot aan het
grasveld. Mogen we vragen om de kinderen aan het grasveld op te halen?
De fietsers van het 5e en 6e leerjaar worden tot aan de fietsenberging op Kouterstraat 3-5 begeleid en
vertrekken dan huiswaarts. Wij rekenen erop dat hier ook de veiligste weg genomen wordt.
Het zou goed zijn om met jullie kind ook eens de route onder de loep te nemen als deze langs het voetbalterrein en de parking loopt.

Voorleesweek…

Fotojaarkalenders …
kunnen nog tot 1 december besteld worden!
de directeur las
voor aan het
tweede leerjaar.

Famillienieuws
Overlijdens
Mevr. B. Stevens, oma van Daan (L5A)
Mevr. C. Van Poucke, oma van Silke (L6B)
Aan de familie van de overledenen bieden we ons christelijk medeleven aan.
We wensen hen veel sterkte toe!

Rode Neuzen (k)Uur – 19/11/2020
Donderdag 19 november 2020 was het zover! Via livestream volgden alle kinderen van het eerste tot en
met het zesde leerjaar de Rode Neuzen (k)Uur online mee. Jonas Van Geel bracht ons samen met Birgit
Van Mol, Laura Tesoro en Dr. Soul allerlei inzichten bij over de impact van muziek en dans in ons dagelijkse leven. We beluisterden ook enkele straffe getuigenissen van jongeren die ons naar het hart grepen.
Voor veel jongeren is de herkenbaarheid tijdens deze coronaperiode toch wel heel groot. Enkele leerlingen van het 4e leerjaar schreven een korte reactie neer na het bekijken van de
livestream:

Het is belangrijk om over je gevoelens te praten met je zus/broer, ouders, grootouders, vriend(in). Als je verdrietig bent, kan je jezelf terug vrolijk maken met muziek,
vrienden en familie. (Juliette)
Als je met iets zit of iets niet tof vindt, kan je altijd wel met iemand praten (AWEL.BE). (Alézine)
Ze vertelden echt wat je moet doen als je je verdrietig/eenzaam voelt. (Diete)
Ik vind het ontroerend/aangrijpend als ik zie dat kinderen al heel veel meegemaakt hebben. (Febe D.)

Wat nieuws uit het eerste leerjaar.
Het was een drukke vakantie waarin juf Laurien en ik de opdracht hadden om van de vroegere derde
kleuterklas het gloednieuwe eerste leerjaar te maken. Mede dank zij de hulp van onze collega’s en oudercomité slaagden wij hierin. Het is een mooie, ruime klas geworden. Wij zijn er fier op.

Onze kindjes stonden met open mond te kijken naar onze nieuwe klas.
En bovenop kregen we nog een supermooie speelotheek op onze
school, waar we al veel gebruik konden van maken.
Ondertussen zijn wij het er al goed gewoon.
De juffen moesten nog het meeste wennen denk ik.
Jammer dat Covid-19 onze kijknamiddag al in de war stuurde.
Ja, we wisten dat het alweer een bewogen schooljaar ging worden.
En het zijn net de leukste activiteiten die niet mogen doorgaan.
Toch proberen we dit zoveel mogelijk op te lossen.

In de klas kregen we ook een nieuwe leesmethode: ’Ik lees met hup en aap’.
En vandaag lezen wij al echte leesboekjes.
Rekenen kunnen we al tot 7.
En dat alles oefenen we in op de computers.

Volgende week wagen we het om onze nieuwjaarsbrieven zelf te schrijven.
We oefenden met een echte brief aan de Sint, want naar de komst van de Sint kijken we al verlangend
uit.
Er staat een pietenzoektocht gepland, waar we na de opdrachten op zoek gaan naar de pakjespiet.
Hopelijk zit er iets lekkers in de zak voor ons. Want wie zoet is, krijgt lekkers …
We hebben nog even en dan vieren we al Kerstmis en Nieuwjaar.
Wij willen jullie dan ook langs deze weg onze allerbeste wensen overbrengen en een goede gezondheid.
Veel groeten van de kinderen van het eerste leerjaar en juf Brigitte en juf Laurien.

In het bos

Proefjes met zelf gevonden
regenwormen

Woordjes schrijven op de speelplaats

10 bouwstenen voor een schooljaar zonder pesten— in de lagere school
‘Wij vertellen kinderen en jongeren waar ze terecht kunnen’
De voorbije twee maanden hebben de leerlingen via klassikale opdrachtjes kunnen ontdekken dat het
zeer belangrijk is om hun gevoelens te leren (h)erkennen. Ze leerden ook inzien dat het zinvol is om die
gevoelens te leren onder woorden brengen. Sommige kinderen kunnen dit uit zichzelf, maar voor veel
kinderen is dit een opgave.
Wanneer kinderen met een probleem geconfronteerd worden is het noodzakelijk dat zij zowel op school
als thuis en daarbuiten een of meerdere personen hebben bij wie ze zich ‘veilig’ voelen om over het probleem en de daarmee gepaard gaande gevoelens te kunnen praten.
Deze maand werd in elke klas een gesprek gehouden over het feit of de kinderen weten bij wie ze terecht
kunnen als er iets niet OK is, zowel binnen de groep als daarbuiten. De kinderen schreven hierbij in een
‘bloem’ de personen bij wie ze denken terecht te kunnen. Elk bloemblaadje staat voor een plaats waar de
kinderen zich kunnen bevinden als er zich een probleem voordoet.
Waarom is dit belangrijk?
Elk kind en elke jongere heeft recht op steun en hulp bij moeilijkheden, waar en van welke aard deze ook
zijn.
(Het bestaan van anonieme hulplijnen werd hierbij ook ter sprake gebracht.)
In de maand december stellen we de volgende bouwsteen centraal:
‘Wij geven ouders een plaats’

Even snoezelen is zo fijn!
Het accent lag bij de eerste snoezelmomenten op het voelen.
Onze kleuters genoten ervan!

Kalender december 2020
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Start Advent—bezinning in de klas

Vrijdag
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Pietenzoektocht
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Woensdag
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Werkgroep nieuwe speelplaats—20u.
L3

Digitale wolven
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Oudercomité—20u.

--------------------------Maandag
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We delen de fotojaarkalenders uit

Dinsdag
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GEEN STUDIE  personeelsvergadering

Vrijdag

18

LS

Rapport 2

---------------------------Kerstvakantie van 21 december 2020 tot en met 03 januari 2021
Wie zijn we? Wat doen we allemaal op onze school?
Wij nodigen jullie uit regelmatig een kijkje te nemen op de schoolwebsite. Zo krijgen jullie
een mooi beeld van de vele boeiende schoolactiviteiten en fantastische belevenissen.
Advent … we zijn op weg naar Kerstmis
De vier weken van de Advent zijn weken om ons voor te
bereiden op Kerstmis. We willen in coronatijden
vreugde putten uit ogenschijnlijk gewone momenten.
Verkeersopvoeding op school
Wij starten reeds in de kleuterschool met het inoefenen van de fietsvaardigheden.
Zelfs in deze periode, als het weer het toelaat, brengen kleuters hun fiets nog mee.
In de lagere school komen de fietsvaardigheden tijdens bewegingsopvoeding aan
bod en trachten we verplaatsingen voor activiteiten ook per fiets te doen.
Wij voorzien elk jaar ook de deelname aan het voetgangers– en fietsexamen,
en de grote verkeerstoets.
Door onze inzet behaalden we een gouden verkeersmedaille!

