SCHOOLINFO FEBRUARI 2021
Kom, speel je mee?

Spelen maakt blij en
vreugde vraagt om gedeeld te worden.
Spelen is niet alleen voor kinderen maar voor ons
allen een verrassend vreugdevolle manier van zijn.
Het helpt onszelf te vergeten en
helemaal in iets op te gaan.
Spelen… Samen spelen… Jij en ik… Wij...
In coronatijd...
Het helpt ons de magie om ons heen te (her)ontdekken.
Kom je spelen?
Ik wacht op jou!

In de Bijtjesklas verwelkomen we op maandag 1 februari Daan en Warre en
op 22 februari Jade.
Wij wensen hen heel veel ontdek– en speelplezier!

Onze school
Vrije Basisschool Sint-Denijs
staat voor
KEIWIJS
KWALITEITSVOL
ONDERWIJS!

Hulp nodig bij het aanmelden?
Maak een afspraak op 0474 56 67 18
of via e-mail
naarschool@huisvanhetkindlww.be.
Je kan ook steeds bij ons op school
terecht met je vragen.
Wij helpen je graag verder.

Wij mogen helaas geen openklasdag
organiseren, en dus ook geen
snuffeldag.
Enkel voor ouders die beperkte of
geen digitale toegang hebben (dus
geen gsm, laptop, ipad) is er toestemming om een rondleiding te
geven.
Een digitaal alternatief komt eraan!
Indien er vrienden, familieleden, of
buren hun kind(eren) op onze
school wensen in te schrijven, geef
gerust het mailadres van onze
school door.

Familienieuws

geboorte

Henri, broertje van Marie (L1) en Achiel (Beertjesklas)
Proficiat aan de ouders en fiere grote broer en zus! Welkom Henri op onze grote wondere wereld!

10 bouwstenen voor een schooljaar zonder pesten— in de lagere school
‘Wij praten over gevoelens en leren onze grenzen kennen’
Gevoelens bespreekbaar maken en grenzen duidelijk afbakenen zijn twee aspecten die bijdragen aan de
veiligheid die nodig is om kinderen sterker in hun schoenen te laten staan wanneer ze zich om één of andere reden oncomfortabel voelen.
De voorbije maanden hebben de leerlingen reeds via enkele klassikale opdrachtjes kunnen aanvoelen dat
het zeer belangrijk is om hun gevoelens te leren (h)erkennen. Elk gevoel is uniek. Ze leerden ook inzien
dat het zinvol is om die gevoelens te leren onder woorden brengen.
Deze maand werden een aantal casussen besproken waarin zich telkens een conflict voordoet door op
een negatieve manier op elkaar te reageren. De kinderen zochten naar mogelijkheden die er kunnen voor
zorgen dat het conflict kon voorkomen worden.
We stimuleren de kinderen om individueel en in klasverband na te denken en te praten over hun eigen
ervaringen. Door hier met de groep en/of individueel op te reflecteren kan hun zelfvertrouwen groeien,
waardoor ze beter kunnen omgaan met moeilijke situaties zoals bijvoorbeeld pesten. Het zorgt er ook
voor dat kinderen zich vrijer voelen om ruzies of pestsituaties openlijk bespreekbaar te maken.
In de maand februari stellen we de volgende bouwsteen centraal:
‘Wij maken het plezant online.’

oudercontacten lagere school
Op 26 februari ontvangen de kinderen van de lagere school hun derde rapport.
Op 8 en 9 maart voorzien we het oudercontact. Dit zal opnieuw digitaal verlopen.
Een afspraak vastleggen verloopt via digitaal inschrijven en dit start op dinsdag 23 februari.
Houd de mailbox in het oog want je zal hiervoor nog een bericht ontvangen.

ouderbevraging omdat je mening telt!
Wij maken samen school. Het schoolbestuur en het schoolteam vinden het belangrijk te weten
hoe jullie over de school denken en wensen daarover graag informatie. Zo kunnen wij hiermee rekening
houden om de school toekomstgericht verder uit te bouwen.
Op 23 februari zal een link voor de enquête verstuurd worden. De bevraging hoeft maar 1 keer per gezin
te worden ingevuld.
Wij danken alvast voor de tijd die jullie hiervoor vrij maken!

Familienieuws

Overlijden

Mevr. Jacqueline Hanselaer, overgrootmoeder van Céril (L1), Marie (L1) en Achiel (Beertjesklas)
Wij willen onze christelijke deelneming betuigen aan de familie bij het heengaan van hun dierbare. We
wensen hen veel moed en steun toe.

Bewegen in coronatijd...een must!
De coronaproblematiek heeft nog eens duidelijk gemaakt dat “bewegen” en dan
zeker “actief bewegen in openlucht” een cruciale rol in onze maatschappij
speelt. Door de beperkingen die ons vanuit de overheid werden/worden opgelegd, is het de laatste maanden soms moeilijk om daar voldoende aandacht aan
te besteden.
Al jarenlang wordt van elke leerling op onze school een groeiboekje bijgehouden. Die resultaten geven
niet alleen een beeld over de evolutie van het individu op zich maar ook over evoluties binnen onze maatschappij als geheel.
Er werd in de media al veel gepalaverd over de zogenaamde ‘coronakilo’s’. Veel mensen interpreteren dit
als een fabeltje. Toch willen we dit item in onze schoolinfo even aankaarten. Bij het evalueren van alle
resultaten van het groeiboekje dit schooljaar kwam toch wel duidelijk tot uiting dat bij een opvallend grote groep leerlingen het lichaamsgewicht extra toegenomen is.
We willen daarom nog eens de nadruk leggen op het belang van “bewegen” en dan meer specifiek echt
‘actief bewegen’. Dit natuurlijk steeds in samenhang met gezonde eetgewoontes. Het is voor de algemene ontwikkeling van onze kinderen en met het oog op hun gezonde toekomst van cruciaal belang om hen
vanaf jonge leeftijd goede gewoontes aan te leren. Wij zijn het als maatschappij verplicht om hen daar
vaak op te wijzen maar vooral om hen dat als volwassenen op een correcte manier voor te leven.
Ga heel vaak naar buiten, ga wandelen, ga fietsen, ga naar de speeltuin, … Wees gewoon actief bezig onder gelijk welke weersomstandigheden. Het hoeven echt geen
spectaculaire sporten te zijn en laat je niet afschrikken van wat wolken, regen of wind.
Onze kinderen zijn onze toekomst. Zij worden de volwassenen van later die in onze
sterk evoluerende wereld heel sterk in hun schoenen zullen moeten staan. Het is onze algemene taak om
hiervoor het fundament te leggen.
De Romeinse dichter Juvenalis schreef ooit “Mens sana in copore sano” wat betekent “Een gezonde geest
in een gezond lichaam”. Bijna tweeduizend jaarlater blijft dit korte citaat uit de satiren Satire X nog steeds
brandend actueel.

Coronamaatregelen op school
De evolutie van besmettingscijfers en de wijzigende maatregelen worden op de voet gevolgd.
Op school worden we vanuit de overheid frequent geïnformeerd en doen we heel wat inspanningen.
* Voor de kinderen in de kleuterschool zijn er geen aanpassingen bij de huidige maatregelen.
* Voor de lagere school zien we nog strikter toe op het gescheiden houden van de klasbubbels.
* De kinderen die een warme maaltijd nemen, zitten per klas aan een aparte tafel.
* In de studie zitten de kinderen per klas in een ander lokaal en zorgen we voor een vaste plaats.
* In elke klas wordt aan ieder kind een vaste plaats toegewezen.
Het dragen van een mondmasker is (nog) niet verplicht voor kinderen van de lagere school maar het kan
wel bijdragen tot een minder verspreiden van het virus. Er waren op onze school de afgelopen weken zeer
beperkte afwezigheden en geen besmettingen. We hopen het zo te houden tot de krokusvakantie.
Mogen we daarom vragen, in het belang van iedereen, de maatregelen met betrekking tot buitenschoolse
activiteiten na te leven, de bubbels te beperken tot ieders gezinsbubbel en ze niet gaan mengen? Op die
manier kunnen we de school zo lang mogelijk en zo maximaal mogelijk openhouden.
Dank alvast voor jullie begrip, medewerking en ieders volharding in het belang van onze kinderen!

Nieuws uit 6B

Techniek voor iedereen!
Tijdens de lessen wereldoriëntatie komen heel wat thema’s binnen de domeinen
‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschap en techniek’ aan bod. Na de theoretische
lessen laten we de leerlingen met plezier ervaren wat het is om ook zelf de handen uit de mouwen te steken. We gingen aan de slag als bouwheer ten tijde van
de Romeinen, knutselden met een bibberspiraal een elektrische stroomkring in
elkaar en dachten na over een snelle maar ‘groene’ auto op windenergie.

Romeinse katapult

De Da Vinci-brug

Een groene auto op windenergie

Leerling in de kijker:
Lore De Corte
In het vijfde leerjaar A zit een meisje met een grote liefde voor boeken. Lore
houdt al jaren van boeken lezen, maar wou graag nog een stapje verder gaan.

Maart 2020… Het coronavirus slaat toe, de scholen sluiten. Lore De Corte (toen
negen jaar) zit in het vierde leerjaar en vult haar thuistijd met verhalen verzinnen. Wanneer het verhaal te omvangrijk wordt voor haar geheugen, besluit ze
het neer te schrijven.

Drie maanden later is het verhaal over de hechte vriendschap tussen zeven meisjes af. In zeven hoofdstukken maken we kennis met de verschillende karakters van de vriendinnen. Elk van de meisjes heeft
een verschillend verhaal: Maya, Aakje, Sanne, Sterre, Jauren, Fiona en Jill. Ze gaan voor elkaar door het
vuur, genieten van het dagdagelijkse leven, delen hun kleine en grote ergernissen en belanden af en toe
in de meest wonderlijke, grappige of absurde situaties. Ze zijn met elkaar verbonden door een hechte
band, een band van liefde en vriendschap…

Het boek genaamd ‘De zeven vriendinnen’ is een echt pareltje. Enkele leerlingen,
de directie en juf Mieke kregen een exemplaar. Samen zijn we het erover eens:
Lore heeft een enorm talent voor taal en dat bewijst ze met dit knappe boek.
Wat zijn we fier om zo’n getalenteerde auteur op onze school te hebben.
We kijken al uit naar je volgende boek, Lore!

Sorteren kan je leren!
Donderdag 21 januari kregen we bezoek van een prinses uit VIESVUILLAND!
In VIESVUILLAND was er namelijk een groot probleem: heel het land lag er vies bij door de bewoners die
zomaar hun afval op de grond lieten slingeren. Het was zo erg dat zelfs de dieren er ziek van werden. De
koning van VIESVUILLAND was daardoor heel ongelukkig.
De prinses vroeg aan onze kinderen of zij wilden helpen om alles op te ruimen.
En of ze dat wilden! De kinderen mochten allerlei afval oprapen en in de geschikte vuilbak gooien. Zo leerden de kinderen op een speelse manier afval sorteren onder de begeleiding van de prinses van VIESVUILLAND. De oudere kleuters en het eerste leerjaar kregen ook een filmpje te zien, waarin ze konden
leren hoe het verschillend afval gerecycleerd wordt.
Het was een leuke en leerrijke activiteit. Dankjewel Prinses van VIESVUILLAND!
Groetjes uit de Beertjesklas.

Kalender februari 2021
Maandag

1

KS
Instapdag nieuwe peuters
GEEN STUDIE  PERSONEELSVERGADERING

Dinsdag

2

KS – LS

Woensdag

3

GEEN SCHOOL  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Donderdag

4

L6

MEGA- project: politie op bezoek

Vrijdag

5

L3

Zwemmen

€ 4,5

€ 4,5

Lichtmis: pannenkoeken!

-----------------------------------Woensdag

10

L1

Zwemmen

Donderdag

11

KS - LS
LS

Dikketruiendag
Leerlingenraad
Oudercomité

Vrijdag

12

L1

Medisch schooltoezicht + inenting

----------------------------------Maandag

15

Start krokusvakantie t.e.m. vrijdag 19 februari

-----------------------------------Maandag

22

KS
L1, L2
L3

Instapdag nieuwe peuters
Sportweek t.e.m 24/2
(onder voorbehoud)
Sportweek t.e.m. 26/2
(onder voorbehoud)

€ 2/halve dag
€ 2/halve dag

Werkgroep speelplaats
Dinsdag

23

Start inschrijving oudercontacten lagere school
Ontvangst link voor enquête

Woensdag

24

L2

Zwemmen (als er geen sportweek is)

Vrijdag

26

LS

Rapport 3

€ 4,5

