Infobrief juni 2017
1. Foto’s en filmpjes campusfeest ‘Red de aarde’ op Facebook
Wie graag nog de foto’s en
filmpjes bekijkt van het
campusfeest kan terecht op
onze facebookpagina
‘Basisschool Atheneum
Dendermonde’.

https://www.facebook.com/BsAtheneumdendermonde/

Veel kijkplezier!

2. Met de toetsen in zicht …
… willen we graag nog even een aantal eenvoudige tips op een rijtje zetten …
STUDEREN IS …
herhalen

verbeelden

verbanden leggen
(associëren)

verhaal

plaatsen

Dit is wellicht de eenvoudigste manier om iets te onthouden.
Door iets te herhalen kun je het een tijd onthouden. Eenvoudig
dus, maar niet de juiste manier als je iets voor een langere tijd
moet onthouden.
Als je bij de woorden die je moet onthouden je allerlei
levendige, leuke dingen gaat verbeelden dan lukt het je beter
om het woord te onthouden.
Als je verbanden legt kun je makkelijker feiten in een juiste
volgorde onthouden. Maak een lijstje, noteer in de eerste
kolom de feiten die je moet onthouden, in de tweede kolom
noteer je ‘een beeld’ wat je zeker zult onthouden. Probeer
nadien ook alle beelden met elkaar te verbinden door ze met
elkaar te associëren.
Probeer alle feiten in een lijst (in de juiste volgorde) te
onthouden door ze in een verhaaltje te plaatsen. Als je je dit
verhaal kunt herinneren, dan herinner je de feiten in de juiste
volgorde.
Neem in je gedachten een plaats die je heel goed kent.
Bijvoorbeeld jouw kamer. Plaats nu de feiten die je moet
kennen in de kamer. Bijvoorbeeld ‘feit 1’ staat op jouw bureau,
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‘feit 2’ hangt aan jouw lievelingsposter,… Als je de feiten moet
opsommen, dan denk je terug aan jouw favoriete plaats.

terugroepen

Maak tijdens het studeren zelf enkele vragen. Na het
inoefenen probeer je de vragen te beantwoorden en zo de
leerstof terug voor de geest te halen.

vragenbank

Vragen die je maakte kunnen je ook helpen om later de
leerstof nog eens te herhalen. Verzamel dus alle vragen die je
opstelde in een vragenbank.

Tot slot: denk aan de tips van de leerkracht en hou bij het oplossen van vragen de stapjes i.v.m. leren
leren in je achterhoofd – zie ook de beertjes van Meichembaum.
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Wat moet ik doen?

Hoe ga ik het doen?

Ik doe mijn werk.

Ik kijk mijn werk na.
Wat vind ik er van?

Wat wordt er gevraagd
(cijferen, knippen,
spreekbeurt)?
[oriënteren]

Hoe ga ik dat doen?
(wat doe ik eerst?)
[plannen]

Ben ik goed bezig?
Begrijp ik het nog?
[bewaken]

Is mijn taak juist
uitgevoerd?
Heb ik bereikt wat ik wilde?
[evalueren]

VEEL SUCCES MET DE TOETSEN!

3. Levensbeschouwing – schooljaar 2017 – 2018
Indien uw kind volgend schooljaar een ander levensbeschouwelijk vak (godsdienst/zedenleer) wenst te
volgen dan in 2016-2017, dient u dit voor 30 juni te laten weten aan het schoolsecretariaat (052/25 17
78 of secretariaat.bs@kad.be).
De school bezorgt u dan een nieuw keuzeformulier. Na 30 juni veranderen is niet meer mogelijk.
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4. Kennismaking met het eerste leerjaar – Op bezoek

Onze kleuters van de derde kleuterklas starten in juni reeds met een uitgebreid kennismaken met het
eerste leerjaar.
In het klasoverschrijdend thema ‘Op bezoek’ is er een belangrijke rol
weggelegd voor de leerlingen van het 1ste leerjaar. Op het moment
dat de kleuters komen wennen, hebben de kinderen van L1 er al bijna
een jaar op zitten. Ze weten er dus ook veel van. En dat mogen ze
allemaal vertellen aan de kleuters. Op de wendag leren de kleuters al
veel materialen van het 1ste leerjaar kennen. Bijvoorbeeld de
wandplaten in de klas, het werken in het werkboekje.
Meer informatie volgt nog via een extra informerende brief.

5.

Nederlands doorheen onze lagere school
Dit schooljaar startten we in de lagere school met
Taalbende in het 2de, 3de en 4de leerjaar.
Vanaf volgend schooljaar zal ook het 5de en 6de leerjaar
met Taalbende werken.
Deze methode wordt geïntegreerd binnen een uitgewerkte
visie talenbeleid op schoolniveau.
Taalonderwijs draait niet alleen om wat leerlingen weten
over taal, maar ook en vooral om wat ze ermee doen. Dat is
het uitgangspunt, het moet het midden houden tussen leren
en doen, tussen gestructureerd en taakgericht lesgeven.
Deze manier van werken biedt voordelen voor een zeer
gerichte differentiatie binnen de verschillende klassen en
vormt ook een mooie voorbereiding op het secundair
onderwijs.

6. Wist je dat …
-

… onze leerlingen van het 5de leerjaar deelnamen aan ‘Levende Verkeersparken’ in
Dendermonde. Volgende leerlingen zetten een mooi resultaat neer en ontvangen een
bioscoopticket van Cinéma Albert: Noor De Landtsheer, Kiara Van Nieuwenhove, Jolien
Verheirstraeten en Youssef El Morabet. Proficiat!
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-

… de laatste les ‘Leren leren’ van dit schooljaar doorgaat op donderdag 15 juni 2017.

-

… onze school vanaf volgend schooljaar huiswerkklassen organiseert per graad op maandag,
dinsdag en donderdag.

Met vriendelijke groeten
Kathy Van Langenhoven
Directeur

ACTIVITEITENKALENDER JUNI 2017
Vrijdag 2 juni

L4: Zwemmen
L1 en L3: SONO-onderzoek technisch lezen – i.s.m. de RUG en KUL

Zondag 4 juni

Pinksteren

Maandag 5 juni

Pinkstermaandag – leerlingen klasvrij

Dinsdag 6 juni

K2/K3 – vestigingen Keur en Donck: Zwemmen

Donderdag 8 juni

19.00: Schoolraad

Vrijdag 9 juni

L4: Zwemmen

Zaterdag 10 juni

Schoolfeest – vestiging Keur ‘Onze wereld is mooi’ (extra flyer volgt)

Zondag 11 juni

Vaderdag – proficiat aan alle papa’s

Maandag 12 juni

Spel -, sport – en springhappening kleuters – alle vestigingen
L3: Zwemmen
L6B: Bezoek aan de bib
Start toetsen lagere school

Dinsdag 13 juni

K2/K3 – vestigingen Keur en Donck: Zwemmen

Woensdag 14 juni

Jongste kleuters – vestiging centrum: Bezoek aan Bastion VIII

Vrijdag 16 juni

L2: Bezoek aan Bastion VIII in functie van een bijenonderzoek
L4: Zwemmen

Maandag 19 juni

L1 – start kleurenweek (meer info volgt nog)
Start OVSG-toetsen – L6
L3 : Zwemmen
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L4 C: Bezoek aan Bastion
Dinsdag 20 juni

OVSG-toetsen – L6
Vestigingen Donck + Keur: Zwemmen
K3: bezoek aan Bastion VIII in functie van waterdiertjes

Woensdag 21 juni

L6A: Bezoek aan de bib

Donderdag 22 juni

OVSG-toetsen – L6
Vestiging Donck K2: CLB-onderzoek
L1: bezoek aan Bastion VIII in functie van waterdiertjes
Schoolreis jongste kleuters centrum: Puyenbroeck (meer info volgt nog)

Vrijdag 23 juni

Doorstromingstraject van K3 naar L1
L5b: CLB-onderzoek
L4: Zwemmen + Bezoek aan Bastion VIII
Ouderfeest Donck

Maandag 26 juni

1ste graad: Schoolreis naar Planckendael
2de graad: Schoolreis naar Provinciehuis Huizingen
5de leerjaar: Schoolreis naar Bobbejaanland
6de leerjaar: Schoolreis naar Bellewaerde

Dinsdag 27 juni

Sportdag voor alle kinderen lagere school
Oudste kleuters centrum: fietstochtje natuur
L6: Voorbereiding proclamatie

Woensdag 28 juni

18.00: Proclamatie 6de leerjaar (uitnodiging volgt nog)

Donderdag 29 juni

Klasfeesten + opruimdag
L6: Vrij zwemmen

Vrijdag 30 juni

Ouder – en kindcontact + rapport
(Er wordt die dag geen naschoolse opvang voorzien.)

GO! basisschool atheneum
Zuidlaan 3
9200 Dendermonde
Vestigingen:
Donck, K. Boudewijnlaan 63A, Dendermonde - 052 21 33 22
Keur, Posthoornstraat 20, Dendermonde - 052 2130 06

052 25 17 78 (-79) ~ instellingsnummer: 2923
directie.bs@kad.be of secretariaat.bs@kad.be
www.kad.be

