SCHOOLINFO FEBRUARI 2019
Op leeftocht
Jij bent een oor
Ik een oog
Zij een hand
Hij een been
Iemand een hart
Iemand een nier

De pizzaverkoop leverde ons
een opbrengst van € 2000 op.
Dit is alvast een mooie start

Het volk is als een lichaam
Onvolledig zonder oor, of been,
Onmogelijk met alleen maar ogen.

voor het speelplaatsproject!
Dankjewel lieve ouders !

Wat een geluk dat jij bent zoals je bent.
En dat we daardoor zo goed bijeen passen
tot een wonderlijk compleet divers functioneel geheel.
Iesja

Kijkvoormiddag zaterdag 23 februari 2019 om 10.30u.
Start je ukkepuk na de krokusvakantie of paasvakantie? Kom dan zeker op zaterdag
23 februari langs om je peuter al even te laten wennen. Als ouder kan je met je
vragen terecht bij het team van de kleuterschool!
Ken je ouders die op zoek zijn naar een dynamische school in een groene omgeving,
en waar leven en leren hand in hand gaan? In de Vrije Basisschool Sint-Denijs
kunnen ze dit zeker verwachten.
Wij ontvangen geïnteresseerden met open armen want onze school zet de deuren
voor hen open!

Dankjewel moeke Rita!
Moeke Rita begint aan haar laatste weken als toegewijd moeke in de refter van de kleuters bij de warme
maaltijden. Zij heeft 5 jaren met een groot hart haar taak in de refter vervuld. Vanaf 1 maart mag moeke
Rita op pensioen!

Kindgesprekken in het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar
Op onze school hechten we veel belang aan het praten met kinderen. Voorafgaand aan de oudercontacten, plannen we ook kindcontacten of kindgesprekken. We doen dit tweemaal per schooljaar. Deze contactmomenten zijn een heel waardevolle manier om de betrokkenheid, motivatie en welbevinden van
kinderen te vergroten.
Het kindcontact is een vertrouwelijk gesprek tussen leerling en leerkracht waarin gepraat wordt over
de leer- en leefhouding.
De leerling wordt aangezet om zijn/haar eigen prestaties en gevoelens te bekijken en krijgt hierbij feedback van de leerkracht.
De juf/meester bevestigt de positieve groei van de leerling en laat hem/haar zelf ontdekken waaraan nog
gewerkt kan worden. Vertrekkende vanuit dat positieve krijgen de kinderen op die manier ook een stuk
verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces.
In samenspraak bepalen ze aandachtspuntjes, waaraan tijdens de volgende periode gewerkt kan worden.
De leerkracht stimuleert de kinderen om zoveel mogelijk zelf tot een conclusie te komen.
De leerlingen leren daarnaast ook hun punten te interpreteren. Zo leren ze dat ze zich niet hoeven te vergelijken met andere klasgenoten, maar dat hun eigen ontwikkeling het belangrijkste is.
De leerlingen vinden zo’n moment van persoonlijke aandacht prettig.
De band met de leerkracht groeit en de drempel om zich te uiten verlaagt.
De gesprekken bevorderen ook de zelfkennis van kinderen over hun talenten en het maken van een studiekeuze.
De contactmomenten gaan meestal door in de namiddag. Mr. Sander of juf Elisa vervangen dan in de klas
terwijl de klasleerkracht de kindgesprekken opneemt.

Oudercontacten lagere school— digitaal inschrijven
Op maandag 25 en dinsdag 26 februari 2019 gaan de oudercontacten door voor ouders van kinderen in de lagere school.
Een contactmoment reserveren verloopt digitaal via de schoolwebsite en dit vanaf
11 februari 19u. tot woensdag 20 februari.
Net zoals vorig schooljaar krijgen de kinderen een kijklijst mee en vragen we om deze in te vullen en terug te bezorgen aan de juf /meester tegen woensdag 20 februari.

Opvang tijdens de vakantie
Tijdens de zomervakantie kunnen de kinderen terecht in het IBO, de buitenschoolse opvang, gelegen
naast de kleuterschool.
Neem tijdig contact op als u hier gebruik wil van maken.

Route gemeentebus
Regelmatig komt de vraag om kinderen die in Laarne wonen en bij ons naar school komen, of omgekeerd,
af– en op te halen. In de gemeente is er een bus voor Laarne én een bus voor Kalken. Het is praktisch zeer
moeilijk om kinderen die niet in Kalken wonen, met de bus van Kalken op te halen. Voor verdere vragen
kan u zich rechtstreeks wenden tot de buschauffeur.

Techniek in de Vlinderklas
Ook in de kleuterklas doen we dikwijls aan techniek maar daar ligt de nadruk nog op experimenteren, exploreren, ontdekken en onderzoeken.
Welke kabeltjes moeten
aangesloten worden zodat
de lichtjes van de kerst
boom kunnen branden?

Experimenteren met
zagen, schuurpapier,
nagels, hamer, …
Zo toveren wij een
kerstboom te voorschijn.

Met buizen een knikkerbaan proberen maken op de perfowand.
Met plastieken buizen een waterleiding proberen maken. We proberen eerst met knikkers vooraleer we water aanbieden..

Ook bij huishoudelijke activiteiten komt er techniek te pas:
welke materialen hebben wij nodig?
welk materiaal is het beste?
(Aanbieden van verschillende soorten messen voor het snijden
van de groenten of voor het beleggen van toastjes).

Week tegen het pesten— 25 februari tot 1 maart 2019—STIP IT !
Jaarlijks wordt de week tegen het pesten georganiseerd. Ook onze school doet
hieraan mee.
Zoals jullie ook wel weten, beste ouders, is gedurende één week het antipesten
in de kijker zetten niet voldoende en ook niet realistisch. Wij werken er op
school met het schoolteam dan ook dagelijks aan.
Wij voorzien op 5 februari voor het 5e leerjaar, ter gelegenheid van Safer Internet Day, een workshop rond mediawijsheid.
In de laatste week voor de krokusvakantie openen we met alle kinderen de
week tegen het pesten en zetten de kinderen vier stippen op de hand, als signaal dat ze tegen pesten zijn.
Voor alle ouders voorzien we ook een brochure, uitgegeven door het Vlaams Netwerk KIES KLEUR TEGEN
PESTEN, met allerlei tips. De brochure wordt meegegeven op 25 februari.
We vinden het als school belangrijk om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid pestsituaties aan te
pakken. Aarzel daarom niet ons te contacteren als je kind meldt dat het gepest wordt.

De zesdeklassers gingen naar het Museum voor Natuurwetenschappen
Op 11 januari gingen we met de trein naar Brussel. We stapten uit in het station
Brussel-Luxemburg. Het museum lag op wandelafstand en we stapten onder de
boog van het Europees Parlement.
In het museum werden we in groepjes ingedeeld. Eerst bezochten we de galerij
van de Dinosauriërs. Ik vond de Centrosaurus de coolste dino. (Elise)
In een werkbundeltje stonden vragen waarop we het antwoord moesten gaan zoeken in de zaal van de dino’s. Met
behulp van een plannetje wisten we waar we ergens
moesten gaan zoeken. Toch was het soms moeilijk om de
juiste antwoorden te vinden. (Mette)

Na het middageten gingen we naar de zaal over het menselijk lichaam. Daar zagen
we o.a. een filmpje over de ontwikkeling van een baby in mama’s buik. Je kon er
ook de evolutie van de mens gaan bekijken. We zagen ook een filmpje over de geboorte van een baby. De zaal over de mens interesseerde mij het meest. (Isabeau)
Wist je dat …
*In 1878 de beroemde dinoskeletten van Bernissart ontdekt werden in een mijn.
*Fossielen versteende overblijfsels zijn van planten en dieren.
*De placenta en de navelstreng zorgen voor de uitwisseling van bloed tussen de moeder en haar
ongeboren kind.
*Een volwassen skelet 206 botten telt. (Famke)

De film over de dieren vond ik leuk. Maar de baby’s in de potten vond ik raar. (Staf)


Scholenveldloop en buitenspeeldag: woensdagnamiddag 24 april 2019



Voetgangersexamen 4e leerjaar: donderdag 2 mei 2019



Fietsexamen 6e leerjaar: woensdag 5 juni 2019

De briefing voor evaluatoren van het fietsexamen gaat door op dinsdag 28 mei om 19u. in de collegezaal
te Laarne.

Tijdig op school
Ook in de kleuterschool vinden we het belangrijk dat kleuters tijdig op school aankomen. Mogen we vragen om je kleuter vóór 08.25u. naar school te brengen? Zo kunnen de juffen al hun kleuters om 08.25u.
verwelkomen in de klasrij en sneller van start gaan met de activiteiten.

GAAT VOOR

!

Dragen jullie onze vereniging en de school een warm hart toe? En shoppen jullie online? Dan komt het
helemaal goed! Als Trooper doe je gewoon jouw online aankopen via de Trooperpagina van onze vereniging. In ruil daarvoor gaat er een mooi percentje van je aankoop naar de kas van het oudercomité. Er is
geen prijsverschil tussen een online aankoop met of zonder Trooper. Het enige verschil is dat je nu via de
Trooperlink naar de online shop van jouw keuze surft. Terwijl je verder online shopt zoals altijd, houdt
deze link bij welke vereniging je wil steunen. Kortom, met 1 klik extra steun je jouw vereniging zonder
één euro extra te betalen.

Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?
1)Zoek de unieke Trooperpagina van het oudercomité: https://www.trooper.be/vbskalken
2)Op deze pagina staan links naar webshops; enkele voorbeelden hieronder:

3)Als je via die links op de Trooperpagina naar de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.
4)De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt.
5)Jij betaalt geen euro extra, maar voor elke aankoop ontvangen we een mooi percentje om de kas te spijzen.
Iedereen blij!

Troopen jullie ook mee voor het oudercomité?
Het bedrag dat bij elkaar ‘getroopt’ wordt, zullen we als oudercomité integraal investeren in het
nieuwe ‘Pimp de speelplaats’ project van de school!
Alvast heel erg bedankt!
Het oudercomité

Kastickets SPAR
Kastickets van de SPAR kunnen op school afgegeven worden of rechtstreeks bij een lid van
het oudercomité. Met het verzamelde bedrag kan het oudercomité korting krijgen bij aankopen voor de
barbecue of andere activiteiten.

Familienieuws
Overlijden


Mevr. Jacqueline De Rijcke, oma van Marit (L6B)



Mevr. Maria Baes, oud leerkracht op onze school

Aan beide families wensen we veel sterkte toe.

KALENDER FEBRUARI 2019

Vrijdag

1

KS-LS

Lichtmis: pannenkoekenbak door oudercomité

2L
6LA
3L
3K, 6L
3KB, 1L

Bib
Schoolbezoek naar Mariagaard
Digitale wolven
Bib
Zwemmen
Leerlingenraad
Zwemmen
Bib

---------------------Maandag 4
Dinsdag
5

Woensdag 6
Donderdag 7
Vrijdag
8

4L
3L

€ 2,5
€ 3,5 - € 4,5
€ 4,5

----------------------Dinsdag

12

Donderdag 14

5L
19u.
20u.
6LB
3L

E.H.B.O. workshop Rode Kruis: wond-zorg
Dikke truiendag
Werkgroep speelplaats
Oudercomité
Schoolbezoek aan Mariagaard
Workshop in Berlare
€4

KS-LS
6L
3L-6L
K3A, 1L
4L
LS
KS

GEEN SCHOOL : Facultatieve verlofdag
E.H.B.O. workshop Rode Kruis: reanimatie
GEEN STUDIE: Personeelsvergadering
Zwemmen
€ 3,5 - € 4,5
Zwemmen
€ 4,5
Rapport 3
OPENKLASDAG PEUTERS – 10.30u.

2L
LS
6L
LS
2L
KS

Bib
Oudercontacten
Bib
Oudercontacten
Zwemmen
Carnavalsfeest

---------------------Maandag 18
Dinsdag 19
Woensdag 20
Vrijdag
22
Zaterdag 23
---------------------Maandag 25
Dinsdag

26

Woensdag 27

€ 4,5

