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                                                                    GO! De Leefschool 
 

Infobrief november 2021 
 

1. Voorleesweek – doe je mee? 
 

 
 

Naast het leesbevorderend werken waar we nu al 

zeer ernstig op inzetten, werd onze school 

geselecteerd voor het subsidieproject ‘Samen 

bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving op 

school’. Hierbij werken we samen met U Gent en 

de bibliotheek. 

 

Onze school zet in op voorlezen 
 
Ook dit schooljaar nemen we opnieuw deel aan de 
voorleesweken. Deze zijn een initiatief van de 
Stichting LEZEN. Voor meer info kan je ook steeds 
terecht op de website www.iedereenleest.be 
  
Welke initiatieven nemen we?   
 

- Onze leerlingen van het 6de leerjaar 
vertellen spannende verhalen in alle  klassen 
op dinsdag 23 november.  
 

- Alle lesdagen eindigen met een 
voorleeskwartier.  
 

- Tijdens de middagpauzes in november 
houden we voorleesssessies in onze 
bibliotheek, georganiseerd door juf Ann. 
 

- Grootouders worden uitgenodigd om in de 
kleuterklassen voor te lezen – week van 22  
november en/of voorleesfilmpjes door te 
sturen via facebook of smartschool die we in 
de kleuterklassen samen beluisteren. 
 

- Leerlingen beluisteren spannende verhalen 
doorheen de maand november.  
 

- Het project ‘Lezen is Top’ wordt extra in de 
kijker gezet. 
 

mailto:directie.bs@kad.be
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2. Champagne in november 2021 – t.v.v. de speelplaats 
 

Onze leerlingen en leerkrachten dromen van een fijne interactieve en groene speelplaats met 

buitenklasjes, bomen en struiken, een atrium, sportvelden, … Omdat hier een behoorlijk groot 

prijskaartje aanhangt, organiseren we onze champagne-actie. 

 

Drinkt u graag een glas echte Champagne? 

Bent u op zoek naar de feestdrank bij uitstek? 

Heeft u nog een uniek geschenk nodig voor het nieuwe jaar? 

 

Aarzel niet, bestel je flessen en help zo mee aan het verwezenlijken van onze nieuwe speelplaats: 
 

1. Geef uw bestelling door via de link (zie brief via smartschool). 

2. U doet de betaling zoals bovenaan aangegeven op het digitaal bestelformulier. 

3. Eind november haalt een delegatie de bestelling op in Baroville.  

4. Afhalen: we organiseren 2 afhaalmomenten: woensdag 8 december van 12.15 tot 15.00 en 

donderdag 9 december van 17.00 tot 19.00. 

 
  

 

 

3. Kindergemeenteraad Dendermonde 
 
De volgende leerlingen vertegenwoordigen basisschool atheneum Dendermonde in de 
kindergemeenteraad: Nell en Jelle.  
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4. Maatregelen covid in onze basisschool – na de herfstvakantie 
 

Na de herfstvakantie zijn er opnieuw een paar belangrijke wijzigingen: 

 

- Enkel essentiële derden in het kader van ondersteuning OT en met toestemming van de directeur 

mogen op school; 

 

- kinderen van het 5de en 6de leerjaar dragen opnieuw een mondmasker op school. Als de kinderen in 

de klas stilzitten en er is voldoende afstand en ventilatie in de klas, mag het mondmasker af. 

 

- de uitstappen blijven behouden, wel rekening houdend met de maatregelen covid; 

 

- de afgesproken in – en uitgangen dienen strikt gerespecteerd te worden; 

 

- de naschoolse opvang blijft voorlopig behouden, wel enkel met inschrijving vooraf – zie ook afspraken 

begin schooljaar. 

 

 

• De algemene veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard van toepassing: na elke speeltijd en voor het 

betreden van de klas worden de handen ontsmet, volwassenen dragen mondmaskers in de klassen 

(behalve tijdens de lessen bij de kleuters) en voldoende ventilatie in het klaslokaal. 

 

• Onze school investeerde vorig schooljaar en ook dit schooljaar opnieuw in CO2-meters, de hoeveelheid 

CO2 zal systematisch in de klassen gemeten worden en moet mee helpen blijvend doordacht te 

ventileren … ook al wordt het daardoor soms wat kouder in het klaslokaal … 

 

 

 

5. Schoolfotograaf 
 

 

 

 

 

Dinsdag 16 (Centrum) en woensdag 17 

november 2021 (Leefschool) komt de 

schoolfotograaf voor een paar prachtige 

fotoshoots.  

Meer informatie volgt nog begin november. 
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6. Veel liefde voor onze grootouders 
 

 
 
November is traditioneel de maand 
waarin we grootouders extra in de 
bloemetjes zetten. 
Graag willen we de grootouders 
coronaproof vieren.  
Hoe we dit gaan doen, blijft nog een 
verrassing. 

 

 

 

7. Leerlingenraad 
 

 
 

 

 

Na een zeer spannende verkiezing met 

een echte nek-aan-nekrace werden de 

volgende kinderen verkozen om te 

zetelen in de leerlingenraad 2021 – 

2022: 

-     voor het 3de leerjaar: Oliva en 

Melody 

- voor het 4de leerjaar: Vince en 

Lucie 

- voor het 5de leerjaar: Nell en Sirin 

- voor het 6de leerjaar: Ilyas en Ferre 

 

De eerste vergadering met de nieuwe 

leerlingenraad zal – coronaproof - 

doorgaan op donderdag 18 november 

2021. 
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November 2021 
Ma 1 Herfstvakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Di 2 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wo 3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Do 4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vr 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Za 6 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 7 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 8 ICT     2B                   Tech      1A                Meet         1B          Vrij    2A            

L3: Zwemmen 

L2A: Herfstwandeling Bastion VIII 

Di 9 ICT     6A                  Tech       6B                Meet         5A          Vrij    5B           Vrij   5C 

L2: Kids on Ice  

Wo 10 L6: MEGA 

Do 11 Wapenstilstand ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vr 12 Dit is een normale schooldag!  

Za 13 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 14 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 15 Voorleesweek Centrum en Leefschool 

ICT      1A                Tech       1B                 Meet      2A            Vrij       2B       

L3: Zwemmen   

L3B: Lezing Lut Embrechts om 10.45       

Di 16 Schoolfotograaf Centrum 

ICT       6B               Tech       5A                 Meet     5B              Vrij      5C          Vrij   6A  

Leefschool: Werelddag van de verdraagzaamheid 

Wo 17 Schoolfotograaf Leefschool 

Do 18 ICT     3A                  Tech      3B                 Meet      4A              Vrij      4B 

L2: Zwemmen 

L1A: Workshop schilderkunst 

Vr 19 Leefschool: FORUM 

Za 20 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 21 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 22 ICT      1B                   Tech        2A                Meet           2B          Vrij    1A       
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L3: Zwemmen     

L2B: Herfstwandeling in Bastion VIII 

Di 23 ICT      5A                   Tech        5B                Meet           5C          Vrij   6A           Vrij   6B 

Wo 24  

Do 25 ICT         3B               Tech     4A                    Meet     4B                 Vrij    3A 

2de graad Centrum + Leefgroep 3 en 4: Wolfwalkers (CC Belgica om 13.30) 

L2 – L3 - L4 Leefschool: Zwemmen 

L1B: Schilderkunst  

Vr 26 L1A: CLB 

Za 27 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 28 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 29 ICT        2A                 Tech    2B                     Meet      1A                   Vrij    1B          

L1: Zwemmen            

Di 30 ICT       5B                   Tech        5C               Meet         6A                  Vrij  6B      Vrij  5A 

K3: Kids on Ice (9.30 – 11.00) 
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