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Goede God,  

leer ons verbinden in plaats van alleen onze weg te 

zoeken;  

leer ons empathie, zodat we voorrang geven aan de 

noden van anderen boven die van ons;  

leer ons vertrouwen te geven en op te wekken, zodat 

we ons veilig kunnen voelen bij elkaar;  

leer ons eerbied en respect voor anderen op te bren-

gen, zodat we hen ten volle begrijpen;  

leer ons erkenning en waardering geven, zodat we niet 

blijven steken in ons eigen gelijk;  

leer ons dat verbinden wederkerig is, en een inspan-

ning vergt die van beide kanten komt, dus ook van 

ons;  

leer ons om zoals Jezus te vragen wat we voor iemand 

kunnen doen, in plaats van ons af te vragen wat hij 

voor ons kan doen;  

leer ons dat verbinden betere mensen van ons maakt. 

Amen.  



 

Een zachte overgang voor peuters  

Binnenkort is het weer zover, het eerste instapmoment van de peuterklas staat voor de deur. Als ouder 
leef je met je kindje toe naar dit bijzondere moment, maar we kunnen ons voorstellen dat het je ook on-
zeker kan maken als ouder en dat  je allicht wel wat vragen hebt.                                                                            
Hoe zorg je als ouders in samenwerking met de school voor een zachte overgang van de crèche/
onthaalouder naar de peuterklas? 

In de peuterklas hebben peuters nog behoefte aan veel emotionele en fysieke geborgenheid. Het school-
se leren is dus zeker in het begin nog onderschikt aan de zorg die de peuterjuf biedt. Kinderverzorgster 
Valerie is bij ons dan ook  drie voormiddagen aanwezig om juf Christine te ondersteunen in deze zorgta-
ken. 

Ieder kind ontwikkelt zich ook in zijn eigen tempo. Sommige kinderen zijn tegen het einde van hun tijd in 
de kinderopvang helemaal klaar om op het potje te gaan. Sommige kinderen hebben hiervoor meer tijd 
nodig. Een peuter die nog luiers draagt, mag naar school. Het is goed om dit op voorhand te bespreken 
met de leerkracht en na te vragen wat de afspraken zijn rond zindelijkheid. Blijf tot die tijd ook goed over-
leggen met de créche/onthaalouder rond het zindelijkheidsproces van je kleintje en oefen thuis als hij/zij 
hieraan toe is … 
 Hoe bereid je je peuter nu het beste voor op deze spannende nieuwe fase?  

• Ga een kijkje nemen in de klas met je kind. Informeer als ouder naar hoe de dag globaal is opge-
bouwd, of je je kind de eerste dag in de klas mag afzetten? Of dat hier andere afspraken over gelden .. 
zo kan je je kind hier ook goed op voorbereiden. Mag je kind een knuffel of doekje meenemen als ge-
ruststelling? 

• Vertel zelf positief over school, de nieuwe vriendjes, het toffe speelgoed .. het is goed als je en-
thousiast bent, maar bouw ook geen ‘luchtkasteel’, dit kan tot teleurstelling leiden. 

• Gaat je kindje niet naar de kinderopvang? Laat hem dan al eens een paar keer bij familie of vrien-
den spelen. Zo kan je langzaam oefenen met afscheid nemen, ophalen ... 

• Overloop wat er de eerste schooldag allemaal zal gebeuren. Geen gemakkelijke opdracht, omdat 
je peuter zich nog geen voorstelling kan maken van dit nieuwe proces. Je kan hiervoor de vertelkaart 
voor kleuters voor gebruiken. Dit is ontworpen om het vertellen over de schooldag thuis gemakkelij-
ker te maken, maar je kan hem zeker ook gebruiken in de voorbereiding op de peuterklas. Kijk samen 
eens naar de verschillende hoekjes. 
•  Zet de boekentas ook al eens samen klaar; oefen met open en dicht doen. Steek al wat lekkere 
dingen in de brooddoos en laat je kindje drinken van zijn nieuwe drinkbus. 
• Tel samen af naar de eerste schooldag met je kind! Dit maakt de tijd tastbaar en geeft je kind hou-
vast en een veilig gevoel.  

• Goed informeren biedt ook geruststelling aan je kind, vertel wie hem/haar zal afzetten, wie hem/
haar komt ophalen .. 

• Heb vertrouwen in het proces, het duurt soms wel even voordat je kleintje zijn/haar draai hele-
maal heeft gevonden. Blijf echter ook niet te lang zitten met bezorgdheden.  Wij blijven ook altijd be-
reikbaar voor je al je vragen en de leerkracht zal deze ook vast graag samen met je bekijken. 

Voor peuters die starten na de herfstvakantie 

Wij organiseren op maandag 25 oktober van 09.00 tot 12.00 en op dinsdag 26 oktober van 13.30 tot 

15.00 een wenmoment voor de peuters die na de herfstvakantie instappen. 

Het wenmoment kan telefonisch (09/367.55.51)of via mail (directie@sintdenijs.be) worden afgesproken. 

https://www.klasse.be/37217/vertelkaart-voor-kleuters/
https://www.klasse.be/37217/vertelkaart-voor-kleuters/


Werken rond sociale vaardigheden in de kleuterklas                                                                                    
In de kleuterklas wordt er gewerkt rond sociale vaardigheden a.h.v. de poppies. Er werden reeds twee 
poppies, nl. poppie Mee en poppie Tegen, voorgesteld a.d.h.v. een toneeltje, gespeeld door enkele juffen. 
Na de herfstvakantie worden poppie Baasje en pop Verlegen voorgesteld. Na de kerstvakantie komen alle 
poppies aan bod. De kleuters leerden ook een liedje van de poppies. Onderstaande tekst geeft de eigen-
schappen van alle poppies weer. Wat belangrijk is : ‘Je bent niet zo, je doet zo. Dus kun je het ook anders 
doen!’       

                                                                          
Werk je Mee 
Of werk je Tegen ? 
Als een Baasje 
Of Verlegen ? 
 
Poppie Mee (de groene pop) 
* voor anderen kunnen zorgen 
*attent zijn voor de ander 
*zich aan (groeps)regels kunnen houden 
*kritiek kunnen accepteren zonder weerwoord 
 
Poppie Tegen (de rode pop) 
*kunnen ‘prikkelen’ met een verongelijkte houding 
*ontevredenheid kunnen laten zien 
*duidelijk kunnen zijn waar je je kwaad over maakt naar anderen 
toe 
*van zich af kunnen bijten, zich verdedigen (ook fysiek) 
 
Poppie Baasje (de blauwe pop) 
*eisen durven stellen aan de ander 
*competitie met de ander durven aangaan 
*in staat zijn om activiteiten te organiseren en te regelen 
*raad kunnen geven, kunnen meedenken in het vinden van oplossin-
gen 
 
Pop Verlegen (de gele pop) 
*zich kunnen afgrenzen door te zwijgen 
*de kat uit de boom kunnen kijken 
*hulp kunnen vragen bij de ander met een kwetsbare opstelling 
*kunnen afwachten 

Pedagogische studiedag op 1 oktober 

Jaarlijks worden enkele pedagogische studiedagen georganiseerd. Het schoolteam neemt dan de tijd om 

zich te verdiepen in pedagogisch didactische agendapunten. 

We zijn nu toe aan de derde jaargang van het talenbeleidsplan. Het ontluikend/begrijpend luisteren en 

begrijpend lezen verkennen we verder waarbij aandacht geschonken wordt aan luister– en leesstrategie-

ën, en dan heel specifiek het stellen van vragen. 

Op vrijdagnamiddag verkennen we de doelen van mediakundige ontwikkeling. We maken binnen het 

team verdere afspraken hoe we ICT kunnen inzetten om de leerlingen mediawijs—mediageletterd en me-

diavaardig te maken. 

 

 



Nieuws uit het 3e leerjaar 

Op woensdag 1 september kwamen we allemaal welgezind terug naar school. Toen we de klas binnen-

kwamen stonden alle banken langs de kant en de stoelen in 1 grote kring. De juf en de meester wilden de 

kinderen op een originele manier welkom heten in hun nieuwe klasje. In het midden van de kring zagen 

ze twee mysterieuze voorwerpen: een grote rol en een mooie, houten koffer. 

 

Die rol bleek een kaart van Europa 

te zijn. Daarop konden de kinderen 

aanwijzen naar welk land zij op reis 

geweest waren!                                   

België, ons eigen land, zag er heel 

klein uit op die kaart, maar veel kin-

deren ontdekten daar tijdens de va-

kantie ook mooie plekjes! 

 

Daarna was iedereen natuurlijk nieuwsgierig naar de inhoud van de koffer. Hiermee werd het nieuwe 

jaarthema: ‘Een koffer vol verhalen’  goed in de verf gezet! 

De kinderen ontdekten o.a. een (voorlees)boek, een bal, een fleecedekentje, een foto, een klaskrant. Bij 

elk voorwerp lichtten de juf en de meester al een tipje van de sluier op van wat er hen in het derde leer-

jaar zoal te wachten stond! 

Ondertussen is onze grote, houten koffer al 

helemaal gevuld met de verjaardagsgeschenk -

jes!  

Daarom hebben wij nog een tweede koffer in 

onze klas. 

Die zal in de loop van het schooljaar gevuld 

worden met bijzondere voorwerpen en verha-

len van de kinderen zelf!  

De juffen en de meester doen hun best om de lessen af te wisselen met lessen bewegingsopvoeding, tus-

sendoortjes en klasbouwers. Zo werd de les over de kalenders buiten ingeoefend via estafettespelletjes. 

Ook in de taal- en rekenlessen werken wij regelmatig in groepen. 

Op maandagnamiddag lezen wij elke week in 3 groepen.  

Tijdens de les metend rekenen leerden wij de lengtematen juist gebruiken! 

Op deze manier leren we goed samenwerken en leren we ook heel veel van elkaar. Het samen zoeken 

naar de beste oplossing voor een probleem is altijd een goede oefening. Ieder groepslid heeft steeds een 

bepaalde taak, zodat iedereen volledig bij het gebeuren betrokken is. 

Er zijn dit schooljaar nog heel wat andere fijne activiteiten gepland waarvan we jullie regelmatig op de 

hoogte zullen brengen. We zijn in het 3° leerjaar alvast met heel veel enthousiasme gestart! 

 



 
 

Naschools aanbod 

Na de herfstvakantie  start een reeks van 10 yogasessies voor kleuters en kinderen van het eerste leer-

jaar. Dit is i.s.m. Kings & queens. Bij deze schoolinfo hoort een flyer over de yogasessies. 

Na de yogabeurten gaan we over naar 10 beurten multi move. 

Het schaken start ook na de herfstvakantie voor kinderen vanaf het derde leerjaar. 

Lezen is een prioriteit en zetten we in de kijker!  Maandelijks geven we tips mee! 

Als ouder ben je van groot belang voor de leesontwikkeling van je kind!  

Wist je dat de kans dat je kind uitgroeit tot een goede lezer vijf keer zo groot wordt, als je als ouder een 

actieve leesopvoeding voert?  

Voorbeeldgedrag kan lezen enorm stimuleren. Maar ook leesbegeleiding is belangrijk bij het stimuleren 

van het lezen. En zeker niet alleen in het 1ste leerjaar.  

Met leesbegeleiding bedoelen we: oprechte interesse tonen in het leesgedrag van je kind, blijven voorle-

zen, af en toe eens een boek als cadeau geven, bespreken wat je kind leest en boeken aanraden of helpen 

bij het kiezen. 

Om te helpen kiezen, kunnen we alvast een handje 

helpen. Op school gebruiken we de vijfvingertest. 

Die kennen jullie vast al wel!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Veel leesplezier, 

     Juf Elisa, zorgcoördinator 

Elke week 1 stuk fruit/groente gratis—vanaf 7 oktober 

Fruit en groenten : iedereen wéét dat ze ideaal zijn als tussendoortjes en horen bij een evenwichtig voe-

dingspatroon. Maar recent onderzoek* toont aan dat kinderen vaak nog ongezonde keuzes maken en 

eerder grijpen naar koekjes, chocolade, snoep, gesuikerde dranken. Hoog tijd om daar verandering in te 

brengen. Oog voor Lekkers draagt haar steentje bij.  

Eén dag in de week, gedurende 10 weken, smullen de leerlingen samen van een lekker gezond tussen-

doortje op school.   

Deze actie wordt gesteund door de Vlaamse overheid.  

Elke basisschool ontvangt hiervoor subsidie. 

Nog op zoek naar een fruitig ideetje  

voor een verjaardag of vieruurtje? 

 

Inschrijven oudercontacten lagere school 

Op 25 en 26 oktober voorzien we oudercontacten. We zijn blij dat we deze fysiek, maar wel nog met 

mondmasker, kunnen organiseren. 

Het inschrijven voor de oudercontacten verloopt wel digitaal. Op 12 oktober zal de inschrijvingslink ver-

stuurd worden. Graag de mailbox in het oog houden. 

Save the date! 

Vrij podium voor het 4e, 5e en 6e leerjaar  10 (namid.—’s avonds) en 11 maart 2022 (namid.) 

Ouder– en grootouderfeest kleuterschool  17 en 18 maart 2022 (13.45)—19 maart 2022 (14.30) 

Barbecue oudercomité     25 juni 2022        

Optreden 1e , 2e en 3e leerjaar    26 juni 2022 

Vlaamse kermis + sporttornooi    26 juni 2022 



Dag van de sportclubs 

Woensdagochtend 29 september startte de dag van de sportclubs al  dansend op zowel  Kouterstraat 14 

als Kouterstraat 3-5. 

Scholenveldloop 

De scholenveldloop was opnieuw een voltreffer! 

Maar liefst 50,6% van de kinderen van de lagere school nam deel. We behaalden in verhouding opnieuw 

het hoogst aantal deelnemers!  

Alle lopers willen we feliciteren met hun deelname en hun doorzettingsvermogen. 

Vanaf 1 oktober— wat verandert er? Welke maatregelen nemen we nog? 

Het callcenter staat sinds midden september in om de hoog risico contacten te informeren over de qua-

rantaine- en testmaatregelen. Het callcenter heeft zicht op de vaccinatiestatus van personeelsleden en 

leerlingen en maakt beslissingen over de duur van de quarantaineperiode.                                                   

Het CLB staat in voor het in kaart brengen van de hoog en laag risico contacten van een positieve geteste 

persoon (leerling / leerkracht) op school.  

Vanaf 1 oktober vervalt de mondmaskerplicht ook voor het secundair onderwijs. Dit was reeds het geval 

in het basisonderwijs. Het niet dragen van een mondmasker is echter geen verplichting. Als een perso-

neelslid of leerling liever wel een mondmasker draagt, is dit niet verboden.                                                    

De 1,5m afstand blijft behouden en is raadzaam.                                                                                

Voor het basisonderwijs veranderen de quarantainemaatregelen. In het secundair onderwijs verandert er 

niets.  

Na hoog of laag risico contact graag aandacht voor: vermijden contact kwetsbare personen en opvolging 

gezondheidstoestand tot 14 dagen.  

Leerlingen die een hoog risico contact hebben op school, moeten naar huis in quarantaine en ontvangen 

codes voor een test.  



Broers of zussen (kleuter, lager en secundair) van deze hoog risico leerling, moeten niet in quarantaine en 

moeten geen test ondergaan.                                                                                                                                     

Van zodra één iemand in het gezin positief test, blijven de andere gezinsleden thuis in quarantaine en la-

ten zich 2x testen (PCR�test, geen zelftest).                                                                                                              

Als een leerling / personeelslid een hoog risico contact is en geen test wenst, zal deze persoon 10 dagen in 

quarantaine gaan.                                                                                                                                                          

Elk personeelslid dat symptomen heeft, neemt contact op met de huisarts om zich te testen met een PCR-

test in plaats van een zelftest. In afwachting van het testresultaat isoleert het personeelslid zich.           

Ventilatie op de scholen is van belang! Meer informatie volgt nog.  

NIEUWE RICHTLIJNEN BASIS ONDERWIJS        Deze maatregelen gingen in vanaf maandag 27/9.                                                                  

Bij 2 besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas of groep, zonder link buiten de klas of 

groep, wordt de volledige groep beschouwd als hoog risico contact en zal de hele klas/groep in quarantai-

ne gaan.                                                                                                                                                                             

Leerlingen basisonderwijs moeten na een hoog risico contact zich testen op dag 1 en op dag 7 na het laat-

ste nauw contact. Als het resultaat van test 1 negatief is, mogen de kinderen uit quarantaine en terug 

naar school. Het resultaat van de test op dag 7 is sterk van belang voor de rest van de klas.                       

Uitzondering: niet-gevaccineerde personeelsleden blijven in quarantaine na negatief testresultaat van dag 

7.                                                                                                                                                                                                

Als een leerling / personeelslid een hoog risico contact is en geen test wenst, zal deze persoon 10 dagen in 

quarantaine gaan.  

COMMUNICATIE NAAR OUDERS EN LEERLINGEN  

Als leerlingen uitgenodigd worden op het systematisch contactmoment of bij vaccinatie door het CLB-

personeel, zal zowel de CLB-arts en CLB-verpleegkundige als de leerlingen ouder dan 12 jaar een mond-

masker moeten dragen. Dit ligt in lijn met de brede regelgeving omtrent het dragen van een mondmasker 

bij een contactberoep.  

WIJZIGING BETREFT DE QUARANTAINEPERIODE VAN EEN SAMENWONEND (NIET-GEVACCINEERD) 

HOOG-RISICOCONTACT (CONTEXT BUITEN SCHOOL).  

Dit valt onder de bevoegdheid van het callcenter en niet onder het CLB.  

Wanneer gezinsleden niet afgezonderd kunnen verblijven van de positieve geteste persoon én niet gevac-

cineerd zijn, kan de quarantaine stoppen samen met de positief geteste persoon (kind of volwassenen), 

mits op dat moment een negatief resultaat van een PCR-test wordt verkregen. Hierna is, na 7 dagen, een 

derde test nog steeds nodig.  

Met vriendelijke groeten,  

COVID-team VCLB Wetteren 

 De mondmaskerplicht op school voor personeelsleden vervalt. 

 Wij blijven waakzaam en beperken graag nog het bezoek van derden tijdens de lesactiviteiten.  

 Wij starten op school terug met leesouders.  

 Wij geven nog vaste plaatsen in de refter. 

 Wij blijven aandacht schenken aan handhygiëne en ventilatie in de lokalen. 



Kalender oktober 2021 
Vrijdag  1    Geen school - pedagogische studiedag 

Zondag 3  L2  Eerste communie (kerk) - 11u. 
 

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

Maandag 4    Geen studie - personeelsvergadering 

Dinsdag 5    Dag van de leerkracht 

    L5  Poëzie workshop 

Woensdag  6  L3, L4 (A) Zwemmen         € 4,5 

Donderdag  7   L6 A en B Poëzie workshop 

  L2 en L3 Sport 2-daagse carrousel            € 8,0  

Vrijdag   8   L2 en L3 Sport 2-daagse carrousel   

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

Maandag 11  L2  Theatervoorstelling CC Nova    € 7,5 

Dinsdag  12   L3  Leerwandeling: De omgeving van de school   gratis 

Woensdag  13   L3, L4 (B) Zwemmen       € 4,5 

Vrijdag   15  K1a en K1b Naar het bos: Huis Werner Tibbaut    gratis 

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

Woensdag  20   L3, L4 (A) Zwemmen       € 4,5 

    L3, L4  Handbalinitiatie –Moev—namiddag 

Donderdag  21   L3  Film: 'Engel' CC Nova            € 4 

   L5  Sport 2-daagse carrousel            € 8,0  

     Oudercomité—open vergadering— 20.00u. 

Vrijdag  22   L5  Sport 2-daagse carrousel  

     Rapport 1 
-------------------------------------------------- 
Maandag 25    Oudercontacten lagere school en Bijtjesklas 

     Wenvoormiddag tussen 09.00u.— 12.00u.– voor instappertjes na herfstvakantie 

Dinsdag  26     Oudercontacten lagere school 

      Wennamiddag tussen 13.30u.—15.00u. voor instappertjes na herfstvakantie 

     Openbare bibliotheek 

Woensdag  27   L3, L4 (B) Zwemmen       € 4,5 

Donderdag  28    Verjaardagsviering voor jarigen van de maand 

      Geen studie – personeelsvergadering  

       

 

 

Neem je ook een kijkje op de schoolwebsite? Je kan zien hoe onze school leeft, leert en beweegt! 


