Infobrief april/mei 2018
1. Infoavond ‘Hoe kinderen verstandig leren omgaan met de sociale media –

VEILIG ONLINE’ – donderdag 19 april
Heel wat jongeren zijn quasi continu bezig met online sociaal contact. Ze chatten, klikken, liken, taggen
en swipen. En wat ken jij ervan?
Zijn Messenger, Snapchat, Instagram, Swarm en Skype allesbehalve dagelijkse kost voor jou? Hoe zit het
met online reputaties, wat doen sociale media met je gezin en hoe kun je grenzen stellen?
Om antwoord te bieden op deze en nog veel meer vragen biedt de oudervereniging, i.s.m. de
gezinsbond, jullie een infoavond aan rond sociale media. Dit zal plaatsvinden op donderdag 19 april, om
19u30 op het Koninklijk Atheneum Dendermonde – basisschool (ingang via Geldroplaan).
Deze sessie staat garant voor een grondige input van informatie, tips en inspiratie. We werken met
getuigenissen van kinderen/jongeren, ouders en experts. Via animatiefilmpjes en infographics krijgen
jullie zicht op het mediagebruik van jongeren.
De vorming is interactief opgebouwd met onder meer een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden er
heel wat concrete tips aangereikt.
Als u interesse hebt in deze infoavond kan u inschrijven via het volgende e-mail adres:
oudervereniging.kad@gmail.com. In onderwerp zet u: ‘veilig online’. Gelieve uw naam en het aantal
aanwezigen door te geven. Of op het volgende telefoonnummer: 052 25 17 78.

2. Ons eigen zangkoor basisschool atheneum
Donderdagmiddag 15 maart startten we met de eerste repetitie van ons zangkoor en dit onder leiding
van juf Elly. Een grote groep kinderen schreef zich in. Zij zingen vanaf nu elke donderdag de pannen van
het dak.
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3. Lentefeesten – communies
Volgende kinderen vieren hun lentefeest of communie in mei …
… onze leerlingen van het 1ste leerjaar – Lentefeest of Eerste Communie: Wannes Aerts, Mirte Beurms,
Nel De Rudder, Ilyo Fierens, Amina Habils, Arno Bauwens, Niki Van Den Abbeele, Damon Van
Nieuwenhuyzen, Noë Van Overloop, Léa Verbruggen, Kristian Cozari, Luna De Loose, William Evrard,
Ylana Moonen, Bavo Van Sande, Jeremy Ameys, Kenji Callaert, Yasmelie Franco, Aaron Munoz Lopez,
Erica Quihanda, Vince Sigin, Hailey Vehent, Jelle Verheirstraeten
… onze leerlingen van de 3de graad – Feest Vrijzinnige Jeugd of Vormsel: Alexander Achten, Finn
Cooreman, Noor De Landtsheer, Lilly De Roost, Joline De Rouck, Sita Moyens, Yenzo Van Hecke, Rune
Vermoesen, Oceana Aerts, Maya Audenaert, Sarah Deschuyteneer, Lene Drieghe, Kiara Van
Nieuwenhove, Lars De Wilde, Dylon Huylebroeck, Brit Sinoy, Liam Swartebroeckx, Kyan Van
Vaerenbergh, Jolien Verheirstraeten, Aster De Man, Rose De Vries, Quinten Quisquater, Anouk Verdickt,
Myrthe Van Langenhove, Maxim Verdickt
We wensen alle gevierden een dikke proficiat en een fijn feest.

4. Reserveren van maaltijden – van mei tot en met juni 2018
Nog ter info: om maaltijden correct te reserveren voor de volgende maand, moet dit steeds gebeuren
voor de 15de van de vorige maand. Concreet betekent dit dat reserveren van maaltijden voor mei kan
tot en met 15 april.
Het menu met de kalenderdagen kan u steeds raadplegen op de website van onze school:
http://bsatheneum.go-den.be/
De menu vind je alvast op onze website.
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5. Afhalen van de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag –

proefproject na de paasvakantie
Omdat we het als school uitermate belangrijk vinden dat onze kinderen van een optimale leertijd
kunnen genieten, starten we vanaf maandag 16 april met een proefproject voor de komende
periode. ‘s Namiddags werken we met onze kinderen 2 lesuren door aan de verschillende
projectdomeinen en dit tot 15.15. We sluiten de dag af met een drank – en spelmoment van 15.15
tot 15.30.
Het belsignaal van 15.30 kondigt het einde van de schooldag aan. De poort aan de Geldroplaan
wordt geopend om 15.25.
Kleuters
De kleuters worden afgehaald via de kleuterpoort ‘ingang Geldroplaan’. Ouders die nog
kinderen van de lagere school moeten afhalen, wachten in de Kiss–zone (voor de gele lijn
ingang Geldroplaan).
Lagere school
De leerlingen spelen op de speelplaats en bij het belsignaal gaan ze in hun rij staan. Om 15.30
begeleidt de klasleerkracht de rij tot aan de Kiss-zone (aan de gele lijn – poort Geldroplaan). Er
worden GEEN leerlingen uit de rijen gehaald.
De ouders/grootouders/voogd worden verzocht daar te wachten, zodat de leerkrachten steeds
het overzicht over de rijen kunnen bewaren.
Kinderen die met de fiets naar huis gaan, vertrekken om 15.30 naar het fietsenrek Zuidlaan
waar juf Livy het poortje om 15.30 opent en toezicht houdt.
Kinderen die niet worden afgehaald door mama, papa, grootouder of voogd, gaan meteen naar
de naschoolse opvang.
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6. Vlinderhoekje – voor onze leerlingen lager
Dit schooljaar wordt consequent ingezet op sociale attitudes. Hiervoor werkt ons schoolteam met
o.a. de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Omdat niet alle kinderen even vaardig zijn met
het tonen van gevoelens op een correcte manier, installeerde onze zorgcel - in de buurt van onze
zorgklas lager - een vlinderhoekje.
Dit heeft tot doel een kind die het nodig heeft,
zelfstandig leren tot rust te komen. Hiervoor worden
verschillende oefeningen aangeleerd:
ontspanningsoefeningen, gevoelsthermometer,
tekeningen en prenten, … Ook in de klassen worden
de kinderen hierover geïnformeerd door hun
klasleerkracht.

7. Ons eigen Bastion VIII – wandelingen en opdrachten
In de volgende periode trekken heel veel klassen naar ons eigen Bastion VIII.
In dit gebied ontwikkelde de natuur een grote diversiteit aan planten, dieren
en biotopen op platgetreden bodems, tussen en op hopen steen puin, illegale
stortplaatsen en restanten van historische militaire vestigingen.
De uitdaging bestond erin de aanwezige natuur een handje te helpen door
nog meer variatie aan te brengen en zo nog meer verschillende planten en
dieren aan te trekken.
Onze kinderen blijken een grote interesse voor de natuur te tonen. Daarvan
wordt in Bastion VIII geprofiteerd om zorg en respect voor de natuur bij te
brengen. Natuur betekent voor kinderen pas iets als er wat te beleven valt:
bomen om over te klauteren, een beekje om over te springen, op ontdekking
gaan, in het water vissen, in de bodem woelen...
Uitstappen, buitenlessen, werken in ons eigen educatief reservaat zijn
uitstekende mogelijkheden om natuurbeleving mogelijk te maken.
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8. MEI – de maand van verkeersactiviteiten …
* Het grote voetgangersexamen – mei 2018
Het Grote Voetgangersexamen van VSV is bedoeld voor het 4de leerjaar. Het project is de voorloper
van De Grote Verkeerstoets van het 5de leerjaar.
Een voetgangersexamen is een praktijktest in het echte verkeer. Kinderen van het 4de leerjaar stappen
een parcours af langs een uitgestippelde route. Daarbij wordt gecontroleerd of ze de vijf
basisvaardigheden beheersen om veilig en zelfstandig te stappen

* De grote verkeerstoets – week van maandag 23 april 2018
Tijdens de week van maandag 23 april 2018 biedt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) alle
lagere scholen in Vlaanderen opnieuw de kans om met het vijfde leerjaar deel te nemen aan de Grote
Verkeerstoets. Duizenden kinderen kunnen op dezelfde dag een digitale verkeerstoets afleggen. Aan
de hand van foto's en filmpjes moeten de leerlingen meerkeuzevragen beantwoorden die handelen
over vijf verschillende onderwerpen. Deze toets heeft tot doel de kennis en inzichten van leerlingen te
evalueren en bij te sturen en kadert volledig binnen de eindtermen lager onderwijs. Hieronder vind je
alvast nog een paar zinvolle websites ter voorbereiding …
http://products.playlane.be/vsv/inventaris/bao/
http://faber.kuleuven.be/kijkuitopdefiets/
www.groteverkeerstoets.be

* Fietsen 6de leerjaar o.l.v. de politie – mei 2018
Onze leerlingen uit het zesde leerjaar – kinderen die bij de overstap naar de middelbare school vaak
zelfstandig naar school zullen fietsen – worden in de maand mei nog eens extra ondergedompeld in de
verkeersregels. Met het educatieve pakket o.l.v. de klasleerkrachten en de samenwerking met de
politie bereiden we onze leerlingen voor op die grote stap. Het wordt onze leerlingen meteen duidelijk
gemaakt aan welke verkeersregels en praktische vaardigheden zij nog speciale aandacht moeten
besteden.
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL/MEI 2018
Zondag 1 april

Pasen

Maandag 2 april

Start paasvakantie

Maandag 16 april

Welkom nieuwe kleuters
Keur en Donck – K2/K3: Zwemmen
1ste graad: doorschuif Muzische Vorming
L3A, L3B en L4A: Bibliotheekbezoek
L4: 1ste voorbereidende les – fietsbrevet zilver
19.00: Infoavond GWP L5

Dinsdag 17 april

Kleuters Donck: Bezoek aan Bastion VIII

Donderdag 19 april

L4B: Bibliotheekbezoek
19.30: Infoavond ‘Veilig online’

Vrijdag 20 april

L6: Zwemmen

Maandag 23 april

Keur en Donck K2/K3: Zwemmen
L4: 2de voorbereidende les – fietsbrevet zilver

Dinsdag 24 april

L2: Theatervoorstelling ‘ De Grote Kaasrace’ in CC
Belgica
L5: Bibliotheekbezoek

Woensdag 25 april

SVS-activiteit ‘Atletiek’ voor L3, L4, L5 en L6

Donderdag 26 april

L1A: Lentewandeling in Bastion VIII
L6: Bibliotheekbezoek
12.45: Leerlingenraad o.l.v. juf Petra

Vrijdag 27 april

L6: Zwemmen
L1B: Lentewandeling in Bastion VIII
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Zaterdag 28 april

Feest Vrijzinnige Jeugd

Maandag 30 april

Facultatieve verlofdag

Dinsdag 1 mei

Dag van de Arbeid – geen school

Woensdag 2 mei

GWP – 5de leerjaar

Donderdag 3 mei

19.30: Vergadering oudervereniging

Vrijdag 4 mei

L6: Doedag GO! Talent

Maandag 7 mei

Keur en Donck – K2/K3: Zwemmen
L3A en L3B: Bibliotheekbezoek
L4: Eindtest fietsbrevet zilver

Dinsdag 8 mei

K1 Donck en Keur: CLB-onderzoek

Woensdag 9 mei

Pedagogische studiedag - leerlingen lesvrij

Donderdag 10 mei

Hemelvaart

Vrijdag 11 mei

Brugdag – leerlingen lesvrij

Maandag 14 mei

L2: Onderzoeken van waterdiertjes in Bastion VIII
Keur en Donck – K2/K3: Zwemmen

Woensdag 16 mei

8.00 – 8.30: Koffiemoment voor ouders i.k.v. week van
de opvoeding
L6B: Begeleide fietstocht

Donderdag 17 mei

Veldloop i.s.m. de stad Dendermonde

Vrijdag 18 mei

L6: Zwemmen
L5: Levend verkeerspark
Kleuters K2: CLB-onderzoek

Zaterdag 19 mei

Eerste Communie en Lentefeest voor L1

Zondag 20 mei

Pinksteren

Zondag 21 mei

Pinkstermaandag – leerlingen lesvrij

Maandag 22 mei

L5: Bibliotheekbezoek

Donderdag 24 mei

L6: Bibliotheekbezoek
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Zondag 27 mei

Schoolfeest Campus Koninklijk Atheneum
Dendermonde

Maandag 28 mei

Herhalingsweek – 3de graad
Kleuters K3: Zwemmen
L3A, L3B en L4A: Bibliotheekbezoek

Dinsdag 29 mei

L6A: Begeleide fietstocht

Donderdag 31 mei

L4B: Bibliotheekbezoek

Met vriendelijke groeten
Kathy Van Langenhoven
Directeur
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