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                                                                    GO! De Leefschool 

 
Infobrief oktober 2021 

 

1. Eerste Communie  
 
Op zaterdag 16 oktober wordt de ‘Eerste Communie’ gevierd voor de ingeschreven kinderen in L2 en L3 – 
centrum en leefschool - die katholieke godsdienst volgen: Gilliano, Warre, Ilyana, Sophie, Olivia, Arne, Kaily, 
Joppe, Kyano, Mattiz, Mats, Yziano, Gyllion, Valentina en Milan. 
 
We wensen hen allemaal  alvast een dikke proficiat. 
 
De datum van de Eerste Communie voor de kinderen van L1 ligt ook al vast: zaterdag 30 april om 9.30. 
 
 

2. Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd 
 
Voor de kinderen van het eerste leerjaar die zedenleer volgen ligt de datum van het Lentefeest vast: 27 maart 
2022. 
De datum van het Feest Vrijzinnige Jeugd voor de leerlingen van L6 ligt onder voorbehoud vast op 22 mei 2022. 
 

 

3. Infomoment voor ouders van nieuwe peuters – woensdag 27 
oktober 2021 

 

 

Omdat het belangrijk is bij het kiezen van een school goed 
geïnformeerd te zijn over het pedagogisch project van de school, de 
wijze waarop er met de kleuters gewerkt wordt, de opvolging en 
extra zorg, de aanpak van taalinitiatie Frans, de leerlijn rond de 
verschillende vakdomeinen, … nodigen wij u graag uit op ons 

infomoment: woensdag 27 oktober van 8.45 tot 10.00. 

 
Hoe ziet ons kennismakingsmoment eruit? (uitnodiging volgt nog) 

09.00   onthaal in de speelzaal  
09.10   infomoment door de kleuterleerkrachten jongste kleuters en 
directeur 
09.45   rondleiding kleutertuin 
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5. Alle voormiddagen zijn FRUITDAGEN, maar op woensdag is er voor 
10 weken TUTTI FRUTTI 
 

We vinden het fantastisch dat bijna alle kleuters en 
kinderen van de lagere school elke voormiddag fruit  
meebrengen. Vanaf 20 oktober 2021 starten we op 
woensdag opnieuw met het TUTTI FRUTTI-project en 
dit voor 10 weken. 
Dit betekent dat je vanaf die datum 10 woensdagen 
geen stuk fruit thuis meer hoeft te voorzien.  
 
Dit wordt uw kind(je) gratis aangeboden door de 
school. 

 
 

Via onze algemene oproep helpende handen zijn er 
al een 6-tal ouders die ‘fruitouder’ hebben 
aangevinkt. Waarvoor dank.  

 
Als je dit nog niet hebt aangegeven (centrum of 
leefschool), maar toch op woensdagvoormiddag 
voor 10.00 het fruit wil helpen snijden voor onze 
kinderen en bedelen, mag je altijd nog een mailtje 
sturen naar de directeur: directie.bs@kad.be 

  

 
6. Activiteiten in het kader van WERELDBURGERSCHAP 
 

 
Tijdens de maand september volgde ons leerkrachtenteam lager een aantal 
nascholingen, georganiseerd door Studio Globo (= een NGO voor 
ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie).  
 
De opzet is binnen het domein wereldoriëntatie – en dit binnen de 
kernwaarde WERELDBURGERSCHAP – onze kinderen kennis te laten maken 
met verschillende samenlevingen, waarbij de aspecten economie, cultuur, 
sociologie en politiek aan elkaar gekoppeld worden.  
De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken 
bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn 
hierbij belangrijke pijlers.  

 
 
Dinsdag 5 oktober 2021  –  ‘Saved by the bell’ en DAG VAN DE LEERKRACHT 

 
‘Saved by the bell’ is massaal de schoolbel laten rinkelen om aandacht te vragen voor het recht op goed onderwijs 
voor iedereen en gaat dit jaar door op dinsdag 5 oktober 2021. Ter gelegenheid van de international dag van de 
leerkracht staan we stil bij het belang van kwalitatief onderwijs overal ter wereld. Bij ons rinkelt elke ochtend de 
muzikale schoolbel. Wij vinden dat vanzelfsprekend, maar dat is niet overal zo. Miljoenen kinderen wereldwijd 
hebben toegang tot onderwijs, door een gebrek aan infrastructuur, door armoede, oorlog en geweld, …  
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1ste graad – WO-thema in oktober + atelier – alle klassen 1ste graad 
 

 
 
 

 

Onze kinderen van het 1ste en 2de leerjaar trekken op expeditie met ‘Wareware’. Ze 
worden ontdekkingsreizigers en leren van elkaars diversiteit, in de klas en wereldwijd. 
Het traject bestaat uit 4 stappen: 
- De leerkracht volgt een vorming waarin men kennismaakt met het lesmateriaal en 

het inleefatelier. 
- Daarna volgt de voorbereiding in de klas waarbij leerlingen aan de slag gaan met 

de diversiteit in de klas: eetgewoontes, verschillende voorwerpen uit de 
verschillende samenlevingen, historiek, … . 

- Vervolgens trekken onze leerlingen naar het inleefatelier ‘Expeditie Wareware’ in 
Gent. 

- Evaluatie en verwerking. 
 

 
3de graad – WO-thema in oktober + inleefatelier – alle klassen 3de graad 
 

 
 

 
 
 
 

‘Wonen en leven in Peru’ is een mondiaal project voor onze leerlingen van het 
5de en 6de leerjaar. De leerlingen maken aan de hand van verschillende 
werkvormen kennis met twee leeftijdsgenoten in Peru: Thaïs uit de hoofdstad 
Lima en Luiz uit het Andesdorm Pataypampa. De rijke geschiedenis van Peru en 
de erfenis ervan worden  verkend. Via o.a. webexpedities worden de kinderen 
specialisten in de grondstoffenproblematiek en waterschaarste in Peru. 
Leerlingen ontdekken wat het betekent om wereldburger te zijn. Ook dit 
project bestaat uit 4 stappen.  

 
 

Voor onze klassen van de 2de graad vinden de ateliers op een later moment in het schooljaar plaats. 

 
 

7. Oktober – verkiezingsmaand leerlingenraad basisschool en 
kindergemeenteraad voor kinderen L5 

 
Voor onze basisschool … 
Tijdens de eerste week van oktober worden alle leerlingen lager onderwijs geïnformeerd over de planning en 
het houden van een verkiezingscampagne door juf Marina en juf Fien. In elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de 
leerjaar gebeurt er een verkiezing voor een afvaardiging in de leerlingenraad.  
Voor elk van deze leerjaren worden er telkens twee leerlingen verkozen, zij zullen rechtstreeks zetelen in de 
leerlingenraad van de basisschool. De officiële verkiezingen leerlingenraad 2021-2022 gaan door op vrijdag 22 
oktober 2021.  
Deze verkiezing wordt geleid door juf Fien en juf Marina. 
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Voor de kindergemeenteraad in Dendermonde … 
De kindergemeenteraad is een verkiezing voor en door kinderen van het 5de leerjaar van alle Dendermondse 
basisscholen. Onze klasleerkrachten, juf Riet, juf Katrien, juf Michèlle en juf Valerie (leefschool), begeleiden ten 
volle dit democratisch proces. 
 

 
 

8. Batterijen deponeren = de natuur respecteren! 
 
Bebat geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. 
De metalen en waardevolle materialen halen ze eruit en die worden opnieuw als grondstof gebruikt. Alle andere 
stoffen worden natuurlijk ook netjes verwerkt.  
 
Ook onze school wil daar graag zijn steentje toe bijdragen: oude batterijen, … kan je deponeren in de groene ton 
aan het secretariaat van onze school. 

 

 
 

 
 
 

9. SUPERHELDEN-sportdag – woensdag 6 oktober 2021 
 

 

  
Op woensdag 6 oktober trekken onze kleuters er als echte 
superhelden op uit om – via zoveel mogelijk verschillende 
opdrachten – voldoende punten te verzamelen. Onze 
kinderen van het 6de leerjaar begeleiden – samen met het 
kleuterteam – de opdrachten, en dit in het kader van 
burgerzin en sociale vaardigheden. 
Een spannende en sportieve opdracht. 
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10. Nieuwe leerkrachten op 1 september … 
 
Onze school breidt uit en dat betekent ook dat we kunnen rekenen op een aantal nieuwe leerkrachten 
om het schoolteam te vervoegen. We stellen hen graag even aan u voor … 
 

 

 
Enthousiast, gedreven en waarderend, dat ben ik! De leerlingen in mijn 
klas zien groeien en bloeien, elk op hun tempo met hun eigen talenten, 
daar word ik gelukkig van. 
Waar ik verder nog van hou? Lezen, fietsen, lekker eten en reizen… 
 
Met vriendelijke groeten 
Katrien Geerinckx 
Klasleerkracht L5 

 
 

 
Mijn naam is Femke Gistelynck. Dit jaar geef ik les 
op de Leefschool in leefgroep 3. Naast het 
lesgeven, kan je me ook wel terug vinden op het 
KSA-lokaal in Berlare. Hier draai ik namelijk nog 
geregeld mee als actieve oud-leiding. 

 
 

Hallo, ik ben Evelyn, leerkracht kleuter en lager. Beide doe ik 
even graag. Al van jongs af aan wist ik dat ik les wou geven. Als 
kleuter heb ik eens een tekening gemaakt van wat ik later wou 
worden, ik tekende een juf in de klas en een brandweervrouw. 
Het is dus juf geworden . 

Ik wil in mijn klas een veilig gevoel creëren voor de kinderen 
zodat ze het gevoel krijgen dat ze mogen zijn wie ze zijn. 

In mijn vrije tijd hou ik ervan om met familie en vrienden toffe 
dingen te doen. Ik vind het leuk om te sporten, een 
rommelmarktje te bezoeken en tegen een dagje shoppen zeg ik 
geen ‘neen’. In de vakantie ga ik graag op reis, naar het 
buitenland of naar zee. 
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Dag iedereen 
 
Ik ben Bridhe Van Ranst. Ik ben 22 jaar en ik ben net 
afgestudeerd als kleuterjuf. Ik heb een groot hart 
voor kinderen en vind het dan ook super leuk om 
hen elke dag dingen bij te leren!  
Zelf ben ik een oud-studente van de school. Werken 
op het BS Atheneum voelt als thuiskomen! 

            
 

 
 

Dag mama's en papa's  
 
Ik ben Lynn De Droogh. Ik ben een bezig bijtje met een 
hart voor jonge kinderen, welbevinden en 
betrokkenheid staat bij mij op nummer 1. Ik ben 26 jaar 
en sta nu mijn 5e jaar bij de kleuters en peuters. Dit jaar 
ga ik vooral instaan voor de taalontwikkeling in de 
kleuterschool. Ik wil mij vooral focussen op het speels 
en ludiek aanbrengen van dit leerdomein.  
Dit brengt elke dag nieuwe avonturen! 

 

 

 
 

Ik ben juf Cathérine. Op school geef ik katholieke godsdienst 
aan het eerste, tweede en vijfde leerjaar. Ik hou van verhalen 
vertellen, zingen, lachen en veel plezier maken. Wanneer ik niet 
aan het werk ben, wandel ik graag met mijn man, twee 
dochters en de hond in de natuur.  

 

 

 
Ik ben juf Christa, de kinderverzorgster. Het mooiste dat je een 
kind kunt geven, is een kans.  Geef me je hand, geef ze me allebei 
en ik zal je proberen te begeleiden in de klasjes, oh zo fijn. 

 

mailto:directie.bs@kad.be
mailto:secretariaat.bs@kad.be


kernwaarden: eigenaarschap – respect – wereldburgerschap – innovatie – leerplezier 
 

GO! basisschool atheneum 
Zuidlaan 3 

9200 Dendermonde 

 
Vestiging: 
 
Leefschool,     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 
 

 

 
 
 
  

 

 
Ik ben Nancy, ik geef al 13 jaar les en ik geef nu zedenleer in 4 
scholen. Fietsen, dansen en wandelen doe ik graag als ontspanning. Ik 
lees graag over psychologie en gezondheid. Elk jaar ga ik skiën en geef 
ik daar ook animatie in de namiddag. 

 
 
Mijn naam is Valeria en ik ben leerkracht Protestans-
Evangelische Godsdienst.  
Ik ben gehuwd en ben een fiere mama van twee. Ik 
pendel van Gent naar Dendermonde om les te geven. 
Lesgeven in onze basisschool doe ik bijzonder graag.  
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11.  Wist je dat …                                                                   
 
… we dit schooljaar samenwerken met de stad Dendermonde voor het buck-e-project – vanaf november. Dit 
project beloont schoolkinderen die te voet of met de fiets naar school komen. 
Het doel is om leerlingen uit het basisonderwijs zo veel mogelijk te motiveren om duurzaam naar school te 
gaan. Op die manier willen we een veiligere en aangenamere schoolomgeving creëren. Als beloning sparen de 
leerlingen bucks (digitale munten/punten) die ze bij lokale handelaars, stadsdiensten of op de kermis kunnen 
inruilen. Meer info over dit project volgt nog. 
 

 
… we opnieuw starten met alle middagactiviteiten vanaf 11 oktober: koor, spelletjesmiddag, Sherborne, … 
Middagsport (3de graad) en lezen in de schoolbieb waren reeds opgestart. 

 
 

… een 80-tal sportieve leerlingen onze school vertegenwoordigden op de 
scholenveldloop van woensdag 22 september.  
Aan deze scholenveldloop nemen 11 scholen deel. 
Onze jongens en meisjes gaven het beste van zichzelf. Een dikke proficiat 
aan alle deelnemende kinderen. Zij ontvingen een sportdiploma met kleine 
verrassing. 
Een aantal van onze leerlingen hadden geweldig snelle benen en haalden 
vlot top-5:  

• meisjes 1ste leerjaar: 4de plaats voor Amani Ammar 

• meisjes 3de  leerjaar: zilver voor Nahia Lambert en brons voor 
Sophie Smolka  

• meisjes 4de leerjaar: 4de plaats voor Janne Claus 

• jongens 5de leerjaar: 2de plaats voor Aboubacare Kaba en de 5de 
plaats voor Imran Isoulamane 

• meisjes 6de leerjaar: 4de plaats voor Celine Verdickt 
 

 

  
 
Met vriendelijke groeten 
 
Kathy Van Langenhoven 
Directeur 
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Oktober 2021 

Vr 1 
L3/L5: Theatervoorstelling in het CC Belgica 

Leefschool: Forum – alle ouders welkom 

Za 2 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 4 FACULTATIEVE VERLOFDAG – geen school 

Di 5 

DAG VAN DE LEERKRACHT!! 

ICT      6B                   Tech    5A              Meet       4A                     Vrij  5C         Vrij  6A 

L1: Sabine Goethals en Herman Verberckmoes  

L5: Oriëntatieloop in Buggenhout (bos) 

Wo 6 Sportdag kleuters Centrum + Leefschool 

Do 7 

ICT         3A               Tech       3B                    Vrij    4B        Meet    5B                 

Zwemmen : L3 

Leefschool: leefgroepvergadering om 19.00 

Vr 8 

L1B: GLOBO Expeditie WareWare  

L2B: GLOBO Expeditie WareWare 

L6: MEGA 

Leefschool: Atelier 

Za 9 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 10 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 11 

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

Zwemmen : L2 

L3: Uitstap naar Technopolis 

Di 12 
ICT    5A                     Tech          5B               Meet    5C               Vrij  6A          Vrij   6B 

L1A: GLOBO Expeditie WareWare  

Wo 13  

Do 14 

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

Zwemmen : L3 

Leefgroep 4 – Doe-foto-tentoonstelling ‘Armoede door de ogen van kinderen’ 

Vr 15 L1 Centrum en Leefgroep 2: Kronkeldiedoe Sint Gillis Dendermonde 

Za 16 Eerste Communie voor de kinderen 2de en 3de leerjaar 

Zo 17 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 18 
ICT      1B                  Tech       2A                 Meet       2B              Vrij   1A 

Oudste kleuters Centrum: Sprookjes enzo  
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Zwemmen : L2 

L5: Globo – Peru 

L2A: Expeditie WareWare 

Leefschool: Werelddag van verzet tegen armoede 

Di 19 ICT      5B                  Tech       5C                 Meet        6A             Vrij    6B          Vrij  5A 

Wo 20 L3A: meetcircuit 

Do 21 
ICT       4A                 Tech      4B                 Vrij   3B 

Zwemmen : L3 

Vr 22 
Rapport DW1 

Leefschool: Forum 

Za 23 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 24 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 25 

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

L6: Globo – Peru 

L4A: Bastion – Herfst 

Zwemmen : L2 

Di 26 

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

L4B: Bastion – Herfst 

L2A Kids on Ice (van 9.30 tot 11.00) 

Wo 27 L3B: meetcircuit 

Do 28 

Oudercontact Centrum en Leefschool 

ICT     4B                     Tech       3A                Vrij   4A        

Zwemmen : L3            

Vr 29 Dag van de leerling – herfstactiviteit – gezellige dag 

Za 30 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 31 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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