Infobrief december 2017
DECEMBER = GOED-GEVOEL-MAAND

KERSTTENTOONSTELLING en
OUDERCAFé
donderdag 21 december vanaf 16.00
Vanaf 16.00 – tijdens en na het oudercontact - kan men in ons openlucht oudercafé aan
democratische prijzen genieten van:
 Lekkere soep met brood – gemaakt door onze kleuters en juffen van de oudste leefgroepen
 Speciale bieren
 Glühwein en cake
 Warme chocomelk
 Frisdranken
 … en natuurlijk onze ludieke kersttentoonstelling van alle kinderen en vestigingen …
 onze kinderen van de leerlingenraad verkopen zelf ontworpen kerstkaarten ter waarde van € 0,50
…

U hoeft zich dus niet te haasten om nog vlug iets te eten vooraleer u naar het oudercontact komt. Ons
oudercafé zorgt ervoor dat alles aanwezig is om honger en dorst te stillen.
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1.

Accent op sociale vaardigheden

Visie
Een preventieve basiszorg bestaat uit een algemene,
universele aanpak die bestemd is voor alle kinderen uit
een klasgroep of school en die de individuele leerlingen
niet stigmatiseert. De interventies op dit niveau kunnen
bestaan uit een effectief georganiseerd
klassenmanagement zodat een rustig en ordelijk
werkklimaat gecreëerd wordt. Voor het grootste deel
van de leerlingen zal deze aanpak meer dan voldoende
zijn.
Preventieve basiszorg zien wij als het voorkomen van
psychosociale problematiek, het opsporen van
risicofactoren in de ontwikkeling en het verminderen en
in de hand houden van licht probleemgedrag.
Op schoolniveau willen we via projecten,
middagactiviteiten, … werken aan de sociale
vaardigheden van onze kinderen en ook aan een
positieve klasdynamiek.
Dag van gezelligheid
Elke maand kiezen we een speciale dag in het teken van
welbevinden.
In december kiezen we voor de dag van de gezelligheid,
deze gaat door op vrijdag 22 december 2017.
In alle klassen – van klein tot groot – wordt er binnen de
klas ongeveer een week vooraf nagedacht over wat
gezelligheid voor de kinderen betekent. Vanuit
brainstorming en initiatieven van de kinderen m.b.v. de
leerkracht wordt op klasniveau de gezellige dag
georganiseerd.
Kinderen en hun sociale talenten
Op klasniveau zetten we constant in op een positief
leefklimaat. Om dit ook structureel in te bedden in
onze werking kozen we met het team 2-wekelijkse
lessen i.k.v. sociale vaardigheden en dit met de
methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’.
Rekening houdend met de eindtermen sociale
vaardigheden, streven wij ernaar volgende
eigenschappen te bereiken bij onze leerlingen:
Besef hebben van jezelf
- Kunnen inschatten van je eigen gevoelens.
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- Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht.
- Een gezond zelfvertrouwen
Besef hebben van de ander
- Empathie
- Perspectief nemen
- Verschillen tussen individuen en groepen herkennen
en waarderen
- Sociale signalen juist interpreteren
Keuzen kunnen maken
- Weloverdacht kiezen met de juiste aandacht voor
jezelf en de ander
- Bijdragen aan een positief klimaat in je school
- Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag
Zelfregulatie
- Impulscontrole bij stressvolle situaties
- Omgaan met heftige emoties
- Doelgericht gedrag
Relaties kunnen hanteren
- Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
- Sociale druk weerstaan
- Conflicten oplossen
Hoe leerlingen dit in concreet leerlingengedrag vertalen
wordt tweewekelijks besproken op de vaste interne
overlegmomenten.
Indien kinderen toch nog een gedrag stellen dat niet
toelaatbaar is, vullen zij een voorvalrapport in – al dan
niet samen met de leerkracht. Het doel daarvan is dat ze
reflecteren over wat ze precies hebben gedaan, wat ze
eruit hebben geleerd en hoe ze dit voor alle
participanten denken op te lossen.

2.

Sinterklaas op bezoek – woensdag 6 december 2017
Op woensdag 6 december bezoekt
Sinterklaas samen met zijn Pieten
opnieuw onze basisschool.
Ook dit jaar heten onze kleuters en
kinderen van de 1ste graad hen met
vlag en wimpel op een muzische
wijze welkom.
Daarna trekt hij naar alle klassen.
De Sint zorgt voor een fijn
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geschenkje voor elk kind. We zijn
alvast bijzonder benieuwd …
3.

Music For Life en FITHEID – week van 18 december 2017

Ook wij doen mee aan de warmste week. We
organiseren op maandag 18 december een
sponsorloop met alle leerlingen van de
basisschool. Met de opbrengst ervan willen we
heel graag de vereniging ‘Vergeet de kinderen
niet’ ondersteunen. Deze vzw wil kansarme
kinderen uit de regio Dendermonde versterken
door een aanbod aan vrijetijdsactiviteiten aan
te bieden met als doel een betere cognitieve
en sociale ontwikkeling van elk kind.

Daarnaast lopen op woensdag 20 december
ook nog een deel van de leerkrachten en
leerlingen de warmmathon in Brussel (meer
info hierover volgt nog).

Daarnaast starten we die week elke ochtend met een ludieke opwarming en onderzoeken we
tijdens de lessen LO hoe fit onze jongeren wel zijn.

4.

Kennismaking voor ouders van nieuwe peuters – woensdag 13 december
2017 van 9.00 tot 11.00
Op woensdag 13 december 2017 van 9.00 tot 11.00 organiseert de school een informatievoormiddag voor
de ouders / grootouders van nieuwe peuters o.l.v. onze klasjuffen. De bezoekers maken kennis met de klas,
de kleuterafdeling en de schoolomgeving. Ze kunnen zich een beeld vormen van een dagje kleuteronderwijs
en er is uiteraard ruimte voorzien voor vragen en inschrijving. We hopen u zeker te mogen ontmoeten.

Samen leren
Samen groeien
Samen altijd een trapje hoger
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5. ONS MOS-BELEID – klare afspraken … goede vrienden!
In december focussen we ons opnieuw op het afvalbeleid, omdat algemeen scholen met een afvalpreventiebeleid
de totale hoeveelheid afval ongeveer 50% lager ligt dan in scholen zonder zo’n beleid. Dat levert dus echt wat op!
Hoe gaan we te werk? Eerst bespreken we op klasniveau uitgebreid het afvalbeleid en wordt ook uitdrukkelijk aan
de leerlingen gevraagd zich daaraan te houden. Daarna voeren we alles concreet uit.
TIPS i.k.v. wat kan of niet op onze school … We vragen dan ook aan alle ouders en kinderen hiermee rekening te
houden!
1. Wegwerpverpakkingen leveren heel veel afval op. Ze zijn bovendien slecht voor milieu en gezondheid. Dus
vragen wij het volgende …
Geef daarom de voorkeur aan herbruikbare alternatieven zoals:
een brooddoos in plaats van aluminiumfolie
herbruikbare bekers en bestek
drinkbussen
koekjes in koekjesdozen en niet in individuele verpakkingen
Ga ook na of u de hoeveelheid PMD-afval kunt verminderen, door bijvoorbeeld:
de drinkbus te promoten;
drinken van kraantjeswater aan te moedigen;
drankautomaten met wegwerpverpakkingen te beperken;
te vragen niet van thuis PMD of andere wegwerpverpakkingen mee te nemen.
2. COMPOSTEER: onze school heeft reeds een composthoop. Deze zal vanaf nu actiever gebruikt worden.

6. Leerlingenraad op school
Op donderdag 14 december vindt dit
schooljaar al de 3de vergadering van de
leerlingenraad plaats o.l.v. juf. Petra.
Het agendapunt: initiatief leerlingenraad voor
de kersttentoonstelling en het oudercafé en
de organisatie van gezelschapsspelletjes
tijdens de middagpauze.
Tijdens de eerste vergadering dit jaar werden
de kinderen eerst kort over de werking van de
leerlingenraad geïnformeerd.
Naast leren vergaderen, correct argumenteren
en initiatieven nemen, zorgen onze leerlingenparlementariërs ook telkens voor het verslag
van de vergadering. Het verslag zal telkens
gemaild
worden
via
smartschool.
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7. Reserveren van maaltijden – van januari 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 januari kan tot en
met 15 december.
Het menu met de kalenderdagen kan u steeds raadplegen op de website van onze school:
http://bsatheneum.go-den.be/
Hieronder volgt nog het menu van januari 2018:

8. Wist je dat …
… onze drie grootouderfeesten een geweldig succes waren. Oma en opa aan de top!
… onze school geselecteerd was voor extra programmeerlessen. Onze kinderen van het 5de en 6de
leerjaar leerden alvast op een veilige manier programmeren.
… juf Gülanur terugkeert uit ziekteverlof . Zij zal de begeleiding van de islamlessen overnemen van juf
Fathia. We wensen juf Fathia veel succes met haar nieuwe uitdaging.
… onze kinderen van het 4de leerjaar uitgenodigd worden door de Ketnetstudio op woensdag 20
december 2017.
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ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2017
Vrijdag 1 december

L2: Zwemmen
L1A/L4A: Integratieactiviteit ‘Samen cake bakken’

Maandag 4 december

L1: Zwemmen
Start toetsenperiode voor L6 (ter voorbereiding op het
secundair onderwijs)
L4: Voorbereiding voetgangersbrevet Goud

Dinsdag 5 december

L5: Bibliotheekbezoek
L1B/L4B: Integratieactiviteit ‘Samen cake bakken’

Woensdag 6 december

Bezoek van de Sint en zijn Pieten

Donderdag 7 december

L6: Bibliotheekbezoek

Vrijdag 8 december

L4: Zwemmen
L1: Voorleesbende

Maandag 11 december

L1: Zwemmen
L4A: Bibliotheekbezoek + Workshop ‘Talen mijn gedacht’
L3: Bibliotheekbezoek
L4: Voorbereiding voetgangersbrevet Goud
L6: Mijn Eigen Goede Antwoord (lessen i.s.m. de politie)

Woensdag 13 december

Infomoment voor mama’s en papa’s van nieuwe kleuters

Donderdag 14 december

L4B: Bibliotheekbezoek + workshop ‘Talen mijn gedacht’
12.45: Leerlingenraad

Vrijdag 15 december

L4: Zwemmen
L6: MEGA-fuif
L2: Voorleesbende

Maandag 18 december

Mobilisatie van de warmste week – FITHEIDSWEEK: proeven
tijdens LO en elke dag start met een fysieke opwarming
Lager: Loop voor het goede doel – vzw. Vergeet de kinderen
niet
L4: Voetgangersbrevet Goud
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L1: Zwemmen
Woensdag 20 december

L4: Ketnetstudio of interculturele workshop

Woensdag 20 december om 13.00

SVS-activiteit ‘Unihockey’ voor L5 en L6
Warmmathon Brussel

Donderdag 21 december

L5: Workshop ‘Talen mijn gedacht’
Oudercontact + oudercafé + kersttentoonstelling
Rapport

Vrijdag 22 december

Dag van de GEZELLIGHEID

Met vriendelijke groeten

Kathy Van Langenhoven
Directeur
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