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‘Outdoor learning’ is actief en echt leren in 
de buitenlucht. De zintuigen worden extra 
geprikkeld waardoor de leerlingen meer 
bijleren en onthouden. Er zijn heel wat 
voordelen verbonden aan het buiten leren.  

Buitenklassen zijn beter voor de algemene 
gezondheid. De groepscohesie verbetert en 
kinderen leren kritisch te kijken naar      
resultaten. We merken ook een positieve 
invloed op gedrag en communicatieve 
vaardigheden.  

De leerlingen van het 5e    
leerjaar onderzochten de  
werking en de functies van de 
verschillende spieren. 

Het 1e leerjaar hield een    
natuurbingo waarbij ze    
beestjes, planten, hout,    
bloemen, stenen en dingen 
met een bepaalde kleur     
ontdekten. 

De zon kwam goed 
van pas tijdens de 
wiskundeles van de 
leerlingen van het 6e over 
schaduwen en kijklijnen.  

Het 3e leerjaar oefende de bewerkingen 
tot 1000 in tijdens een les bewegend leren.  
De leerlingen maakten de opdrachten niet 
alleen op papier. Ze liepen ook rond op de 
speelplaats om het juiste symbool bij het 
antwoord te zoeken. 
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VOORWOORD  

GEACHTE OUDER,  

BESTE LEERLING, 

 

De laatste schoolmaand 

is begonnen.                

De eindsprint van dit 

schooljaar wordt       

ingezet.                         

De eindejaarschikking 

per klasgroep werd al   

meegegeven: herhalen, 

toetsen, schoolreizen, 

springfeesten,       

schoolfeest leefschool,               

sportavonturen en     

afscheidsfeestjes in de 

klassen…                        

èn natuurlijk ook de 

proclamaties van onze 

zesdejaars en van onze 

kinderen uit de derde 

kleuterklas in beide  

vestigingen. Dit is toch 

altijd een emotioneel en 

spannend moment...  

   

We zijn uiteraard ook al gestart met de voorbereidingen voor volgend 

schooljaar 2022-2023. 

Waar leggen we nieuwe accenten? Wat wordt geoptimaliseerd?  

Hoe kunnen we een nog grotere leerwinst bereiken?  

Hoe kunnen we extra inzetten op welbevinden?  

En hoe implementeren we onze nieuw uitgewerkte visie met betrekking 

tot cognitief sterk functionerende leerlingen?  

 

Elk jaar opnieuw maakt het 

schoolteam deze oefening en 

wordt er bijgestuurd.               

Dit schooljaar organiseerden we 

in functie daarvan ook een        

bevraging bij onze ouders. Het resultaat hiervan was bijzonder fijn om 

te lezen. Ouders vulden de bevraging algemeen zeer positief in.  

Onze kinderen komen blijkbaar heel graag naar school. De ouders     

hebben vertrouwen in de  onderwijskwaliteit. Ze zijn tevreden over de              

communicatie, het huiswerk, differentiatie, …  

Toch zijn er naast de zeer vele positieve geluiden ook een paar              

bedenkingen geformuleerd. Deze nemen we absoluut ter harte!            

We nemen ze zeker mee in ons eigen ontwikkelingsplan. Een korte    

feedback van de resultaten vind je verder in deze infobrief. In de loop 

van juni volgt ook nog een uitgebreide duiding via Smartschool. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die dit jaar op 

welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd 

aan het succes van onze school. Het was       

aangenaam jullie te mogen leren kennen.  

En natuurlijk… aan alle papa’s een geweldige 

vaderdag gewenst op zondag 12 juni. 

      

     Met vriendelijke groeten, 

     Kathy Van Langenhoven 

     Directeur 
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Op donderdag 28 april vlogen alle kleuters van Leefgroep 1 in de    

Leefschool buiten tijdens de 6e 

Buitenlesdag van 

MOS! Met de 

oudste kleuters 

speelden we een 

letterzoekspel en 

de jongste     

kleuters gingen 

op zoek naar 

kleuren. 

We proberen elke dag zoveel mogelijk         

activiteiten buiten te laten doorgaan, dus niet 

enkel op de buitenlesdag. Wanneer je buiten 

leren combineert met bewegend leren zorgt 

dit voor meer betrokkenheid en uitdaging bij 

de kleuters. 

  

 

Leefgroep 2, 3 en 4 van 
de Leefschool genoten 
in april van een zonnige Geïntegreerde Werkperiode in Kasterlee. 

FOTOREPORTAGE  

ROS BEIAARD          
THEMAWERKING 

De kleuters van het    

Centrum  liepen hun   

eigen ommegang rond 

het paard! 

 

In de Leefschool kwam 

een echte Pijnder op  

bezoek!  

  3 

GWP   
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VELOVEILIG-
FIETSPROJECT 

De leerlingen van het 6e 
maakten een fietstocht 
onder begeleiding van  
enkele agenten van de 
Lokale Politie van         
Dendermonde. Eerst vond 
er een fietscontrole plaats. 
Daarna gingen we de weg 
op om de belangrijkste 
knelpunten in onze 
schoolomgeving te leren 
kennen.  

VERKOOP TOTE BAGS 

   

 Hoera!!! Het is zover…                    
 Wij hebben onze eigen tote 
 bag! Begin mei verkochten de 
 leerlingen van het 5e leuke    
 katoenen zakjes van onze 
 school voor 8 euro per zakje. 
 Ze hebben winst en verlies 
 berekend en nagedacht over 
 hoe ze reclame zouden       
 maken. De opbrengst gaat 
 naar de verfraaiing van de 
 speelplaats.              

Het opschrift ‘BAD’ is een knipoog naar    
Basisschool Atheneum Dendermonde.     

De tote bag heeft zich in de loop der tijd   
ontwikkeld en is niet meer weg te denken uit 
het straatbeeld. De functie van                 
boodschappentas is uitgebreid naar een   
fashion item. Vertaald vanuit het Engels   
betekent tote bag ‘draagtas’. Het is een tas 
waar je snel en makkelijk van alles in kunt 
doen.  

 

WEKELIJKSE MARKT                                                           

OP VRIJDAG 

De leerlingen van de tweede graad leerden de voorbije weken over België en 

Dendermonde. Zij willen hun kennis hierover delen. Tijdens de middagpauze op 

vrijdag zullen leerlingen van het 3e en 4e leerjaar een 'kraampje' opzetten.    

Hierbij verkopen zij vrijblijvend ook wat lekkers. Alle kinderen kunnen iets kopen 

voor €1/stuk. Met de opbrengst organiseren we extra activiteiten. 
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GROTE  

VERKEERSTOETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze leerlingen van het 5e 
leerjaar van het centrum 

scoorden boven het Vlaams 
gemiddelde op de grote    

verkeerstoets!              

Zij behaalden maar liefst 70% 
als schoolgemiddelde.  

Dit is het resultaat van de 3 
klassen van het vijfde samen. 

Het Vlaams gemiddelde     
bedraagt 67%. Wij doen dus 

3% beter.  

 

 

 

 

Wat een mooie score!  

Goed gedaan! 

ZOEM-TRAJECT TUSSEN L1 EN K3 

Doorstroming oudste kleuters K3  

naar het 1ste leerjaar 

Door de bijzondere tijden waarin we momenteel leven, werken en 
leren, kunnen we het infomoment voor de ouders van onze oudste 
kleuters niet laten doorgaan. Om u correct te informeren mailen we 
deze week de presentatie samen met de infobrochure ter 
voorbereiding op het eerste leerjaar naar alle betrokken ouders. 

Indien er hierover vragen zijn, kan u steeds terecht bij de 
klasleerkracht, de zorgcoördinator en de directeur.                             
De ‘wenmomenten’ zijn gepland op maandag 20 juni in de            
namiddag en op donderdag 24 juni ook in de namiddag.  

Schooljaar 2022 – 2023 

 

 

 

 

 

 

Indien uw kind volgend schooljaar een ander levensbeschouwelijk 
vak, godsdienst of zedenleer, wenst te volgen dan in het huidig 
schooljaar, dient u dit vóór 30 juni te laten weten aan het 
schoolsecretariaat via mail (secretariaat.bs@kad.be). De school  
bezorgt u dan een nieuw keuzeformulier. Na 30 juni veranderen is 
NIET meer mogelijk. 

KEUZE LEVENSBESCHOUWING 

mailto:secretariaat.bs@kad.be
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Kleuters hebben een bepaald 
idee over hun talenten,     

kwaliteiten en intelligentie: 
bvb. ‘ik kan dat niet.’ Wij    
willen hen aanzetten om    

nieuwe en moeilijke dingen te 
proberen, het vertrouwde  

leren los te laten en              
uitdagingen aan te gaan.  

 

 

Mindsettraining: Ik wil! Ik durf! Ik kan! 

In dit indrukwekkende prentenboek wordt 
een feel good-verhaal met een luchtige 
boodschap verteld: durf los te laten!           
De kleine Koala is een gewoontedier. Op 
een dag gebeurt het ergste wat hij zich voor 
kan stellen: zijn boom valt om. Nu moet hij 
wel loslaten en komt hij erachter dat een 
verandering niet het einde van de  wereld              

betekent. Zo leren kleuters dat je 
van proberen kan leren, dat fouten 
maken mag en je hier ook veel van 
kan leren. Hoe meer ze proberen, 
hoe meer verbindingen ze krijgen in 
hun hersenen.  

KOALAPROJECT KLEUTERS CENTRUM                                                   

TROUWPARTIJ IN LEEFDORP 
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Vrijdag 20 mei was het terug LEEFDORP. De kinderen van het lager in de 
Leefschool organiseerden een mini-maatschappij met een café, winkeltjes en 
een discotheek. De burgemeester opende 's morgens het dorp en hield een 
speech. In de namiddag voltrok hij een dubbel huwelijk, tussen Adila & Noah 
en tussen Maya & Wout.  

Ouders en grootouders waren welkom om 
de trouwpartij bij te wonen en om de       
kraampjes te bezoeken. Alle kinderen     
kregen een budget in onze eigen Leefdorp-
munt. Ze konden zo een veganistische    
shake drinken, zelfgemaakte popcorn    
proeven en een dansje doen in de             
discotheek. Bij het afsluiten van het       
Leefdorp brachten alle mini-
ondernemingen hun omzet naar de bank. 
Het café, georganiseerd door Joppe, Jens, 
Jenne en Julien, was de meest                
winstgevende onderneming.  
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QUOTE VAN EEN OUDER 

‘De school is modern en    

up-to-date geworden, èn 

enorm veelzijdig!’ 

RESULTATEN 

Mijn kind leert respectvol 

omgaan met andere       

kinderen. 

Mijn kind heeft veel    

vrienden op school. 

Ik vind de samenwerking 

tussen ouders en school 

goed.  

Rood = niet akkoord  

Blauw = akkoord  

Geel = helemaal akkoord  

RESULTATEN OUDERBEVRAGING CENTRUM  

 

CSF-WERKING ONDER DE LOEP 

Tevredenheidsenquête mei 2022 

Begin mei kregen de ouders een vragenlijst omdat we bezig 

zijn met een intern kwaliteitsonderzoek. We willen met ons onderwijs 

zoveel mogelijk aan de verwachtingen van de ouders en de leerlingen 

voldoen. In de loop van juni ontvangt u via smartschool het verslag van 

de tevredenheidsbevraging met daaraan gekoppeld een aantal           

voorbereidingen en bijsturingen naar volgend schooljaar toe.              

Toch hieronder al een paar cijfertjes…  

 De schoolkosten zijn voor mij betaalbaar. 

 

 

 

Zou u onze school aanbevelen bij vrienden? 

 

Rood = ja / Blauw = neen 

Elk kind heeft zijn eigen tempo en een andere 

leerhonger. Wij zetten met onze school in op 

gepersonaliseerd leren.  

Het is ons doel ervoor te zorgen dat elk kind 

tot leren komt. Tijdens de lessen werken we 

met het 4-sporenbeleid. Zo krijgen we zicht op het kennen en kunnen, 

maar ook op de noden van cognitief sterk functionerende leerlingen.      

De kinderen die nood hebben aan nog meer uitdaging gaan twee lesuren 

per week naar een externe verrijkingsklas. Wij noemen dit de  

‘kangoeroeklas’. In het kader van verdere professionalisering sloten we 

dit schooljaar aan bij het lerend netwerk rond CSF-leerlingen. Volgend 

schooljaar gaan we ons richten op effectieve didactiek rond begrijpend 

lezen. 
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 …de kleuters van het centrum een fietsparcours hebben! Dit ligt op het   
bestaande pad aan het tuinhuis en heeft een kleine rotonde.                        
De graafwerken gebeurden onder het goedkeurend oog van de kleuters. 
Met de uitgegraven aarde maken we een speelheuvel met glijbaan.  

 ... we in alle klassen van de kleinsten tot de grootsten over het Ros Beiaard 
van Dendermonde verteld en geleerd hebben. De kleuters hadden o.a. een 
voorleesmoment, stadswandeling en kregen een kleine versie van het Ros 
Beiaardpaard op bezoek. De leerlingen van L2B, L3 en L4 van het centrum 
woonden een theatervoorstelling bij in de turnzaal met drama en muziek. 
Tijdens de SES-lestijden (zorgwerking) gebruikten we voor de kindjes van 
het 1e leerjaar prenten over het paard, de vier heemskinderen en de reuzen 
om te oefenen op woordenschat en zinsbouw. 

  8 

 ...het aanplanten van 

de moestuin gestart is 

en de leerlingen van 

het lager volgend 

schooljaar een          

amfitheater krijgen op 

de speelplaats in het         

centrum 
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 ...de proclamatie voor onze leerlingen van het 6e 
leerjaar doorgaat op dinsdag 28 juni in de Leefschool 
en op woensdag 29 juni in het Centrum.                  
We feliciteren hen alvast met het behalen van hun 
getuigschrift en wensen hen nog veel succes tijdens 
hun verdere schooltijd! 

 

 ...de kleuters van de 3e kleuterklas in het      
centrum op vrijdag 24 juni op school mogen 
blijven slapen. De juffen organiseren een     
sleep-in met leuke activiteiten om hun kleuter-
tijd af te sluiten. We eten frietjes en zorgen voor 
ontbijt! In de Leefschool blijven alle kinderen 
die afstuderen van de 3e kleuterklas en ook van 
het 6e leerjaar overnachten. Feestje bouwen! 
Veel plezier… 

 

 ...we de laatste dag van het schooljaar op 
donderdag 30 juni in het centrum eindigen met 
een nieuwe interactieve zomershow ‘SPLASH’ 

 

 

 

 ...de kleuters in het centrum al veel en goed 
van de nieuwe buitenklasjes genoten       
hebben. Een echte meerwaarde voor de 
juffen en de kinderen! 
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 ...in beide vestigingen heel hard verder gewerkt werd aan de                        
buitenterreinen! We geven u graag een update van de verfraaiingswerken 
van onze speelplaatsen: 

  

 De kleuters van het                                                                                        
centrum kregen een echte 
buitenkeuken in de         
uitgebreide zandbakzone. 

 

 

 Het tuinhuis en de zandbakrand     
kregen een ander kleurtje. Het fiets-
parcours werd uitgetekend en         
afgebakend aan de nieuw aangelegde 
rotonde. 

 

In de Leefschool werd 

onder andere een 

boomstammenkring 

gecreëerd. 

Op de speelplaats langs 

de Zuidlaan pronkt een          

bergachtige             

muurschildering langs 

de volledige klimmuur. 
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 ...we voor volgend schooljaar een subsidie van 4.300 euro ontvangen van de 
provincie Oost-Vlaanderen voor het project ‘Wie leest die wint!‘ in de lagere 
school van het Centrum. Hiermee bevestigt de deputatie onze intentie om 
het LIST-traject duurzaam in onze school te implementeren. LIST staat voor 
‘Lezen IS Top’. Het doel van dit project is het Standaardnederlands en de      

mondelinge taalvaardig-
heid van onze leerlingen 
te  versterken. De focus 
ligt hierbij op het       
uitbreiden van de woor-
denschat gekoppeld aan 
begrijpend lezen. Hoe 

groter de woordkennis, hoe beter een tekst zal begrepen worden. Woorden-
schat is dan ook een belangrijke voorspeller van de prestaties en dus van de 
slaagkansen van leerlingen. Dit is exact waar de provincie Oost-Vlaanderen     
scholen wil bij helpen met deze projectsubsidie. Met de centen gaan we 
nieuwe boeken voor onze schoolbib, fluistertelefoons en I-pads aankopen.  

 ...het schoolfeest van de Leefschool op zaterdag 11 juni doorgaat met de  
organisatie van het 1ste Leeffestival! Inschrijven voor het kubb-toernooi kan 
door een mail te sturen naar info@leefschooldendermonde.be. 

 ...de kleuters van het 
centrum hun eigen  

afzwaaimoment       
krijgen op woensdag 

29 juni.                         
De voorbereiding     

gebeurt samen met de 
kinderen van de 3e                  
kleuterklassen. We   

rollen de rode loper uit 
en ze ontvangen hun    

kleuterdiploma.     
Daarna vieren we 

feest! Individuele foto’s 
en sfeerbeelden zullen 

op facebook te zien 
zijn... 
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ACTIVITEITENKALENDER  

JUNI 2022 

 

Wo 1   

Do 2 ICT  3B                    Tech    4A                    Meet     4B 

Jongste kleuters / Leefgroep 1: Tout Petit Voorstelling ’Luid’ CC Belgica om 10:30 

Zwemmen: K2-K3 Leefschool (namiddag) 

Vr 3   

Za 4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 6 Pinkstermaandag 

Di 7 ICT    5C                      Tech     6A                   Meet    6B 

Wo 8   

Do 9 ICT      4A                    Tech      4B                  Meet    3A 

Zwemmen: K2-K3 Leefschool (namiddag) 

Vr 10   

Za 11 Schoolfeest Leefschool ‘LEEFFESTIVAL’ 

Zo 12 Vaderdag  

Ma 13 ICT      2A                    Tech       2B                    Meet      1A 

K2 Centrum + K2-3 Leefschool: Sport ‘Rollebollen’ (voormiddag) 

Zwemmen: K3 Centrum 

L3A: Bastion 

  
Di 14 ICT      6A                    Tech       6B                    Meet      5A 

Jongste kleuters K0-1 centrum + leefschool: Klimparadijs (namiddag) 

Leefgroep 4 L6: Start eindtoetsen (E.T.) 

  
Wo 15 Start toetsen 

MDO Leefschool 

Do 16 ICT      4B                    Tech      3A                     Meet    3B 

Zwemmen: K2-K3 Leefschool (namiddag) 

Vr 17   

Za 18 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 19 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 20 ICT       2B                   Tech         1A              Meet       1B    

Leefgroep 4 L6: Start OVSG toetsen             

L4A: Bastion – Bijen 

Zwemmen + Zoem-traject: K3 Centrum  

L3B: Bastion 
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ACTIVITEITENKALENDER  

JUNI 2022 

 

Houd onze facebookpagina’s in het oog   Volg ons op instagram  

 

Di 

 

21 

 

ICT       6B                   Tech         5A              Meet       5B 

Eind MDO lager L1/L2/L3 

 

Wo 22 OVSG L6 

Do 23 OVSG L6 

Eind MDO lager L4/L5 

Klassenraad L6 

L4B: Bastion - Bijen 

Springhappening K0-1-2-3 + Zoem-traject K3 

 
Vr 24 Schoolreis lager Centrum 

Bezoek ballenbad K0-1 + Sleep-in kleuters K3 Centrum 

Leefschool: Springhappening voor alle leefgroepen + Sleep-in ‘afgestudeerden’ K3 - L6 

 
Za 25 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 26 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 27 Sportdag lagere school 1e graad + 3e graad Centrum + Leefgroepen 2-3-4 Leefschool 

K2-3 Centrum: Alternatieve schoolreis met picknick 

Oudercontact 

Di 28 Sportdag lagere school 2e graad Centrum – Repetities voor L6 i.k.v. de proclamatie 

Picknick Leefschool voor alle leefgroepen 

Proclamatie zesde leerjaar Leefschool om 18:30 

 
Wo 29 Proclamatie kleuters K3 Centrum (voormiddag) 

Proclamatie zesde leerjaar Centrum om 18:00 
Do 30 Rapportuitreiking DW4 + ET 

Interactieve zomershow Splash Centrum 

Einde schooldag om 12:05 


