Infobrief januari 2019
Het gehele schoolteam van basisschool atheneum
Dendermonde wenst u en uw familie

een fantastisch en geweldig 2019!
Voor Kerst en Nieuwjaar wensen we iedereen:
ijspret, leesplezier, muziek, rustige momenten,
interessante leermomenten, een schouderklopje,
een goed rapport, plezier met vrienden,
sportieve momenten, een leuk familiemoment, heerlijke
uitslaapmomenten,
een nieuw spel voor je gameboy,
familiefeesten, fietsplezier, The Simpsons, leuke
cadeautjes, een toffe film … en nog heel wat ander fraais
zodat we iedereen met een fris hoofdje
terugzien op maandag 7 januari 2019.

Geniet van de kerstvakantie!

1. Klare afspraken … goede vrienden – een goede gewoonte in 2019!
Omdat het sereen starten van het lesgebeuren, zowel ’s ochtends als ’s middags, belangrijk is voor alle kinderen in de
klas, is het uitermate belangrijk dat elk kind tijdig op school aanwezig is. Meteen kunnen participeren aan het
klasgesprekje bij het begin van de dag, … vormen alvast de basis om een dag positief en in alle rust te starten.
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2. Wereldoriëntatie
Vanuit de gekozen kernwaarden – zelfstandigheid – respect – innovatie – leerplezier en wereldburgerschap –
leggen we op onze school een grote focus op wereldoriëntatie. De klemtoon ligt, naast het verwerven van
kennis, op het bereiken van noodzakelijke attitudes (o.a. respect voor medemens, natuur, …) en vaardigheden
(correct ICT-gebruik, ontwikkelen van kaartvaardigheden, correct interpreteren van gegevens,
determinatietabellen, bronnengebruik, …).
Bij het aansnijden van een nieuw thema vertrekken we telkens vanuit de 10 bouwstenen voor een breed
onderwijs:
1.WO is opvoedend van aard
2.WO brengt algemene vaardigheden
3. WO brengt specifieke vaardigheden bij
4. WO brengt kennis over zichzelf en de wereld bij
5.Beleving en verwondering centraal stellen
6.Vragen, interesses en talenten als uitgangspunt nemen
7.Actief, interactief en constructief leren mogelijk maken
8.Bewust kiezen voor thematisch en systematisch leren
9.Samenhang garanderen
10.Mens en maatschappij als centraal referentiepunt nemen

3. Spelletjes leerlingenraad
Onder leiding van de kinderen van de leerlingenraad
worden er opnieuw tijdens de middagpauze op dinsdag
gezelschapsspelletjes gespeeld.
Ook thuis – zeker tijdens de wintermaanden – is het fijn
om met het gezin een gezelschapsspelletje te spelen en
daarnaast kunnen kinderen daar ook heel wat van leren
…



Betrek je kind vanaf een jaar of drie, vier bij het
spelen van een spel. Vanaf die leeftijd is je
kleintje in staat om eenvoudige spelletjes te
spelen.



Je kind leert tijdens het spelen z’n beurt af te
wachten. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of
stoot en de allerkleinsten zullen hier zeker in het
begin wat moeite mee hebben.



Verder bevorderen gezelschapsspelletjes de
motoriek, creativiteit, logica, coördinatie én het
strategisch denken van je kind.



Is je kind al wat groter? Dan mogen de spelletjes
wat ingewikkelder worden en gaan strategisch

Wat zijn de voordelen?

denken en inventiviteit steeds belangrijker


Tijdens het spelen van een gezelschapsspel is er
veel interactie tussen de ouders en hun kind. En hoe

worden.


Samen een gezelschapsspel spelen zorgt ervoor

meer interactie, hoe meer je kind zal opsteken van het

dat je kind leert omgaan met verliezen én

spel.

winnen
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4. Doorstroming na de basisschool
Omdat wij het als school belangrijk vinden voor onze leerlingen van het 6de leerjaar - alsook onze leerlingen van
het 5de leerjaar die volgend schooljaar de stap zetten naar 1B - grondig voor te bereiden op de overstap naar het
secundair onderwijs in 1A optie Latijn, moderne wetenschappen, … starten wij vanaf januari met het
doorstromingstraject waaraan doorheen het schooljaar een 7-tal grote activiteiten gekoppeld zijn: infomomenten
voor leerlingen en ouders, een apart traject rond leren kiezen, doedagen in het secundair onderwijs, …

Algemeen uitgangspunt:
Jongeren ontdekken tijden hun schoolloopbaan wat ze willen en kunnen. Hun toekomstplannen opstellen en
waar maken is een hele opgave. Gericht leren kiezen is een middel om binnen het zorgbeleid van de school het
aspect onderwijsloopbaanbegeleiding te concretiseren. Het wil de keuzevaardigheid van de leerling vergroten.
Gezien de belangrijke rol van de ouders worden ook zij systematisch betrokken bij het keuzeproces.
Volgende thema's komen aanbod:


WATHOE ... kiezen: Ik leer wat 'kiezen' betekent.



WATHOE ... ik leer mezelf kennen: Hoe ben ik? Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Hoe is mijn inzet?



WATHOE ... de beroepenwereld: Welke beroepen bestaan er allemaal? Wat wil ik later worden? Ik ga op
verkenning in de beroepenwereld.



WATHOE ... het secundair onderwijs: Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren?



WATHOE ... ik maak mijn keuze: Ik weet wat het is om te kiezen. Ik weet nu ook heel wat over mezelf, over
beroepen en over studierichtingen. Ik kan een studiekeuze maken.
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5. Gedichtendag 2019 … VRIJHEID …
Het thema van de Poëzieweek 2019 (31 januari – 6 februari ) is alles rond vrijheid.
In onze klassen wordt er op donderdag 31 januari extra aandacht besteed aan poëzie.

Gedichtendag opent de Poëzieweek op de laatste
donderdag van januari. Gedichtendag is hét
poëziefeest van Nederland en Vlaanderen.
Poëzieliefhebbers in Nederland en Vlaanderen
organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen
poëzieactiviteiten en ook de media klinken die
dag een stuk poëtischer.

De Poëzieweek is een Nederlands-Vlaamse samenwerking
van Stichting Poetry International, Poëziecentrum, Stichting
Lezen Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland, Poëzieclub,
Wintertuin, het Nederlands Letterenfonds, Vlaams Fonds
voor de Letteren, de Nederlandse Taalunie, Turing
Foundation, VSBfonds, Boek.be en de CPNB. Met de
bundeling van deze activiteiten willen de organisatoren een
groter bereik creëren voor poëzie.
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6. Wist je dat …
… juf. Lies vanaf 7 januari in het 2de leerjaar A de fakkel overneemt van juf. Leen. We wensen juf. Leen nog veel
succes.
… het zelfstandig lezen tijdens de middagpauze een succes blijft. Dagelijks zijn er heel wat kinderen die genieten
van een 45-tal minuten ontspannend lezen …

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI 2019
Maandag 7 januari

Welkom nieuwe peuters
L1: Zwemmen
L1A: Inloggen account ambrasoft
L2A: Meetcircuit

Dinsdag 8 januari

L5A: Stop Motion
L6B: Meetcircuit
Start doorschuif voor 1ste graad voor Muzische Vorming

Donderdag 10 januari

L4A: Uitnodiging maken – IT
L4B: Meetcircuit
L3A/L3B: Bibliotheek
L5A: Bibliotheek
L5B/L6A/L6B: Ros Beiaard happening
12.45: Vergadering leerlingenraad

Vrijdag 11 januari

L4: Zwemmen
L3 en L4: Theatervoorstelling van Koper en Vel in CC Belgica

Maandag 14 januari

L1: Zwemmen
L1B: Inloggen met account ambrasoft – IT
L2B: Meetcircuit

Dinsdag 15 januari

L5A: Stop Motion – IT
L5B: Meetcircuit

Woensdag 16 januari

19.30: Oudervereniging

Donderdag 17 januari

L3B: Surfen op het net – IT
L3A: Meetcircuit
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L4B: Bibliotheek
Vrijdag 18 januari

L4: Zwemmen

Maandag 21 januari

L1: Zwemmen
L2A: Word – IT
L1A/L1B: Meetcircuit

Dinsdag 22 januari

L5B: Stop Motion – IT
L5A: Meetcircuit
L6B: Bibliotheek

Donderdag 24 januari

L3B: Surfen op het net – IT
L3A: Meetcircuit
L4A: Bibliotheek

Vrijdag 25 januari

L4: Zwemmen
L6: Workshop ‘Puin van Eden’

Maandag 28 januari

L1: Zwemmen
L2B: Word – IT
L2A: Meetcircuit

Dinsdag 29 januari

L5B: Stop Motion – IT
L6A: Meetcircuit
L6: Theatervoorstelling’ Puin van Eden’ in CC Belgica

Woensdag 30 januari

SVS-activiteit: Tussen 4 vuren voor L3 en L4

Donderdag 31 januari

GEDICHTENDAG
L4B: Uitnodiging maken – IT
L4A: Meetcircuit

Vrijdag 1 februari

Toonmoment gedichten

Ik wens jullie allen nog fijne feesten en een mooi 2019!
Met vriendelijke groeten
Kathy Van Langenhoven
Directeur
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