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Voorleesweek met grootouderfeest 

Heel wat ouders en 
grootouders kwamen voorlezen in de kleuterklassen en het eerste      

leerjaar. Het belang en het plezier van voorlezen stonden van 21 tem 25 
november een week lang in de kijker. De kleuters en de leerlingen          

genoten van de ’masked reader’-filmpjes en de nieuwe boeken!               
De voorleesweek werd feestelijk afgesloten met het bezoek van illustrator 

Anke De Potter en schrijver Danny De Vos.  

Het grootouderfeest was een succes! Echt een dagje vol geluk…            
Wat deden de kleuters dat knap tijdens hun optreden voor alle aanwezige 

oma’s en opa’s... De weergoden waren ons op woensdag 23 november 
goedgezind voor een gemoedelijke wandeling rond de school en de vijvers 
van Bastion VIII. Nadien konden de grootouders gezellig napraten bij een 

tas koffie of thee en een stukje cake. 
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 VOORWOORD  

GEACHTE OUDER,  

BESTE LEERLING, 

 

De voorbije maanden 
waren een bijzonder 
boeiende periode:     

eentje met heel wat 
creatieve activiteiten en 
leuke feesten,             
eentje met toffe         
participatie van ouders 
en grootouders tijdens 
o.a. de voorleesweek en 
de fruitmomenten.  

Eentje met kunstige 
acties, en natuurlijk op 
dit eigenste moment …   
al uitkijkend naar      
opnieuw een fijne week 
met het Sinterklaasfeest 
op 6 december …        
waarbij we zoals steeds 
hopen op leuke         
vertellingen van de Sint 
en grappige dansmoves 
van de Pieten. 

Maar nu …                   
Het jaar 2022 loopt ver 
ten einde.  

  

 
 
De laatste maand van het jaar wordt ingezet, met 
misschien wat sneeuw tijdens het eerste weekend. 
Dat is toch wat weerman Frank Deboosere voor het eerste weekend van 
december voorspelde … 
 
Sinterklaas is nog in het land en de kerstbomen komen al weer           
tevoorschijn. Dat lijkt abrupt, maar voor kinderen is het heel               
gemakkelijk schakelen.   
 
December is de maand van spanning en verwachting en van sfeer en 
warmte. Van het feest met de cadeautjes naar het feest van                
samenhorigheid en er voor elkaar zijn.  

 
 
Elkaar helpen en iedereen vriendschap en gezelligheid 
gunnen. Dat zullen we dan ook zeker in alle klassen 
met de kinderen vieren op vrijdag 23 december, met 
onder meer een gezellig kerstbuffet in de eigen klas.  

 
 

Op de speelplaats zal die dag ons kersvers             
leerlingenkoor kerstliedjes brengen van 12.50 tot 
13.20 voor onze kinderen van de lagere school en 
van de kleuterschool. Mama’s en papa’s die stiekem 
ook graag komen luisteren, kunnen dit zeker doen 
van achter het hek of de haag … 
 
Na de klasfeestjes sluiten we die dag officieel het 
kalenderjaar op school af en wensen wij al onze kinderen een fijne 
kerstvakantie toe.  
 
We sluiten het jaar 2022 zeker positief af in de wetenschap dat samen        
uitwisselen, samen delen en samen werken altijd het meeste               
oplevert.   
 
Want dat betekent ook: elkaar steunen in mindere tijden en samen   
genieten van de mooie momenten! 
 
      
     Met vriendelijke groeten, 
     Kathy Van Langenhoven 
     Directeur 
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6E LEERJAAR LAS VOOR    
IN ALLE KLASSEN 

De leerlingen van de 2 klassen 
van het 6e leerjaar brachten 

op dinsdagnamiddag 
22.11.2022 een bezoek aan 
alle andere klassen in onze 
school in het kader van hun 

voorleesproject. 

Ze deden research naar welke 
boeken uit de schoolbib        

geschikt waren voor hun doel-
groep en de klas waar zij     

gingen voorlezen. De klasleer-
krachten vulden een evaluatie-
formulier in en zagen dat het 

goed was! 

Van maandag 21 tem vrijdag 25 november kwamen heel wat ouders en 
grootouders voorlezen in de kleuterklassen en het 1e leerjaar. Onderzoek 
wijst uit dat regelmatig voorlezen uitermate bevorderlijk is voor de socio-
emotionele en taal-ontwikkeling van jonge kinderen. Van 19 tot 
27.11.2022 stond het belang en het plezier van voorlezen in de kijker      
tijdens de jaarlijkse voorleesweek in Vlaanderen en Brussel. Met de slogan 
‘Lezen met je oren’ lag de focus van ‘Iedereen Leest’ dit jaar op luisteren 
naar verhalen. Iedereen Leest coördineert campagnes en programma's 
rond lezen en brengt kennis over leesbevordering en leesplezier samen. 
Ook juf Sascia las tijdens elke middagpauze voor in de schoolbib voor de 
leerlingen van het lager die van spannende en grappige verhalen houden. 

Voorlezen, dat is lezen met 
je oren of luisteren met je 
ogen.  

Avonturen beleven met je 
ogen dicht en met je ogen 
wijd open meekijken in het 
boek.  

Het is niks van het verhaal 
missen, hoe groot of klein 
je ook bent, en hoe goed of 
minder goed je zelf leest.  

Het is één en al oor zijn.  

Deze Voorleesweek stond 
luisteren centraal.  

Want wie goed luistert, leest meer. Illustrator en grafisch                       
vormgeefster Inge Rylant maakte speciaal voor deze Voorleesweek een 
reeks 'luisterdieren' met gekke oren.  

‘Children are made readers on the laps of their parents’, zo sprak auteur 
Emilie Buchwald. Door voor te lezen aan kinderen, stimuleer je niet alleen 
hun taalontwikkeling en woordenschat, maar geef je hen ook leesplezier 
door. En dat zijn lang niet de enige voordelen!  

Voorlezen draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren 
ook beter luisteren en trainen hun concentratievermogen. 

VOORLEESWEEK  
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(VOOR)LEZEN IS TOP!   

Dat vonden onze        

masked readers ook… 

Elke dag werd er een 

filmpje afgespeeld van 

een leerkracht die      

gemaskerd een stukje 

van een verhaal voorlas.  

Het was de bedoeling dat 

de kinderen samen     

nadachten over wie er   

achter de vermomming 

verscholen zat.  

De leerlingen van het 

lager kregen tips omwille 

van de stemvervormer. 

Vrijdagnamiddag volgde 

dan de onthulling        

gekoppeld aan een     

boekengeschenk en een 

leesfeestje in elke klas.  

AUTEURSLEZINGEN  

PROJECT ‘WIE LEEST DIE WINT!’ 

Vorig schooljaar wonnen wij een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen 
met ons project ‘Wie leest die wint!’ Wij kochten reeds een set fluister-
telefoons aan voor beide klassen van het 1e leerjaar.                                         

Onze schoolbibliotheek werd recent aangevuld met verschillende reeksen   
nieuwe boeken, voor onder andere beginnende lezers. Er werden ook leuke 
boeken aangeschaft uit de lijst van professor Iris Van Steelandt van de UGent, 
die begin oktober een  lezing gaf aan het schoolteam tijdens de pedagogische 
studiedagen.                                                                                                               

Daarnaast nodigden we op vrijdag-     
ochtend 25 november illustrator          
Anke De Potter uit, en schrijver             
Danny De Vos, voor maar liefst                    
5 voorstellingen in totaal.                                                                                                  
Anke bracht een interactieve vertelvoor-
stelling in de kleuterspeelzaal over haar 
werk als illustrator afgewisseld met       
bewegingstussendoortjes. Ze nam de   
kleuters en de leerlingen van het 1e en 2e 

leerjaar als kraanvogels mee doorheen ‘Vleugels van papier’, het boek waar-
voor zij de tekeningen maakte. De kinderen doken samen met haar in de   
prenten en ontdekten spelenderwijs het verhaal van Irfan.  

Danny entertainde de leerlingen 
van het 3e tem het 6e leerjaar in 
de turnzaal. Hij zong en speelde       
tegelijkertijd ook gitaar. Verder  
legde hij uit hoe het is om schrijver 
te zijn. Hij vertelde over het tot 
stand komen van zijn auteurs-
carrière en het overwinnen van zijn 
angst om echt boeken te beginnen 
schrijven. Hij las ook voor uit 
eigen werk. 
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PERSARTIKEL 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

VOORLEZEN IN DE        
KLEUTERKLASSEN EN HET 

1E LEERJAAR 
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 ONZE NIEUWSTE COLLEGA’S DIE OP 01.09.2022 GESTART ZIJN 

STELLEN ZICH VOOR... 

           

>>> 2 juffen vervoegden het kleuterteam: Sofie De Pelseneer en Katrien Van Hoeck <<< 

 

Mijn naam is Sofie De Pelseneer, ik woon in Serskamp en ben    
gehuwd met Vincent. Samen hebben wij een zoontje, Marcel,     
van 2 jaar. Ik startte in september mijn 7e schooljaar in het         
onderwijs. Sinds dit schooljaar ben ik aan de slag in de leefschool 
en heb ik nog enkele uren ondersteuning in de 3e kleuterklas.    
Op woensdag kan je me vinden in de girafjesklas van juf Elke bij 
de peuters. Verder geniet ik in het weekend van activiteiten met 
mijn zoontje: samen gaan zwemmen, naar de speeltuin,…                                    
Kinderen een warme plek bieden en ze op deze manier vooruit-
gang zien boeken, is het mooiste wat er is. Ik ben blij dat ik dit 
schooljaar op deze school een warme plek mag aanbieden voor zij 
die het nodig hebben.  

 

Mijn naam is Katrien Van Hoeck en momenteel ben ik 
de klasjuf van de vosjes. Ik woon in Grembergen met 
mijn echtgenoot Benoit, dochter Emma en trouwe  
viervoeter Morris. 3 jaar geleden ging ik mijn droom 
achterna en maakte ik een carrièreswitch naar het  
onderwijs. Ik hou ervan om met kinderen te werken,  
ze te helpen groeien en te oriënteren op de wereld 
rondom hen. Verder ben ik graag in de natuur om te     
wandelen, te fietsen en op ontdekking te gaan met 
mijn gezin.   

 

>>> Meester Bart startte als rekenplichtige voor de boekhouding <<< 

Ik ben Bart Van Impe (51j), gehuwd en vader van 3 kinderen (26j, 22j en 
21j). Ik ben altijd al werkzaam geweest in de sector van Finance en      
Accounting. Op deze school is het mijn taak het secretariaat en de        
directie te ondersteunen in alles wat met boekhouding en financiën te 
maken heeft. Buiten de school ben ik actief als boekhouder en beoefen 
ik fervent karate als jeugd-lesgever.  
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 ONZE NIEUWSTE COLLEGA’S DIE OP 01.09.2022 GESTART ZIJN 

STELLEN ZICH VOOR... 

           

>>> Het team van het lager werd versterkt met Charlotte D’Haese L5B en Quinten Poppe L4A <<< 

Ik ben Charlotte D’Haese. Samen met mijn kat Trix woon ik in Erembodegem bij Aalst. Ik studeerde 
af als leerkracht lager onderwijs en nadien ook als logopediste. Na enkele jaren voor de klas te 
staan in een Brusselse school, ben ik dit schooljaar gestart als 
klasleerkracht van het vijfde leerjaar B op basisschool        
Atheneum Dendermonde.  

Het is nu precies 18 jaar geleden dat ik hier zelf op de school-
banken in het 5e leerjaar zat. Ik volgde er toen, net als nog    
enkele kinderen op onze school, het topsporttraject voor      
turnen. Na de schooluren vind je mij nog steeds 2 keer per 
week in de turnzaal, waar ik training geef aan jonge competitie-
gymnastjes. Ik hou er ook van om in het weekend paard te   
rijden, om even te ontspannen voor ik weer elke maandag met 
heel veel enthousiasme voor de klas sta. 

 

Mijn naam is Quinten Poppe en ik ben sinds kort de nieuwe 
leerkracht van 4A! Naast lesgeven ben ik zeer geëngageerd in 
mijn eigen toneelvereniging TWEEPUNTNUL, waar wij toneel-
stukken spelen voor jong en oud. Zo schrijven en spelen wij al 
onze eigen stukken.                

Mensen laten lachen, groeien en dingen bijleren zijn een passie 
die ik al heb van jongs af aan. Ik ben dan ook zeer blij om dit te 
kunnen doen voor uw kind. Spreek me gerust eens aan als je me 
tegenkomt! 

Kindergemeenteraad geïnstalleerd 

Het 5e en 6e leerjaar, dat is ook je engageren 
voor de kindergemeenteraad. Op donderdag 24      
november legden alle leerlingen van de scholen 
uit Dendermonde de eed af bij burgemeester 
Piet Buyse. Ze zijn klaar om hun stem te laten 
horen en onze stad nog te verbeteren... 
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Wenmoment in de bib 
voor de leeuwtjes van juf 
Lynn, de julekes van juf 

Pascale en de girafjes van 
juf Elke 

 

                  Op een 
speelse 
manier 

in     
contact komen 

met boekjes 
samen met   

mama en/of 
papa... 

OOK WIJ MOEDIGEN ONZE RODE DUIVELS AAN... 

Op woensdag 23  
november en      
donderdag 1          
december mochten 
de kinderen          
verkleed naar school 
komen ter              
gelegenheid van de 
eerste en derde 
wedstrijd van onze 
Rode Duivels op het 
Wereld-
kampioenschap 
voetbal in Qatar.   
Dat leverde mooie 
groepsfoto’s op! 
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Deze week toonden wij in 
alle klassen een filmpje van 
de Sint die opdrachten uit-
deelt aan de ganse school:  

• alle kinderen komen op 
6 december met een 
geel of rood accent   
gekleed naar school  

• elke klas maakt           
tekeningen ivm de Sint 
en de Pieten die         
allemaal aan een     
waslijn worden                 
opgehangen in de 
schoolgangen 

• we maken op maandag 
05/12 om 10:10 een 
lange rij van 150 
schoentjes in de turn-
zaal  

• elk kind maakt zijn 
naam met letterkoekjes 

• ieder kind van de 1e en 
2e graad maakt een  
mijter of pietenmuts  

• de leerlingen van het 5e 
en het 6e maken een 
foto van zichzelf met 
een mijter op (selfie) en 
leggen woordjes in het 
Frans met letterkoekjes  

• we doen op 05/12 om 
13:20 met iedereen   
samen dezelfde dans op 
de speelplaats 

 …er na de herfstvakantie 5 nieuwe kleuters gestart zijn! 
Van harte welkom: 

• Al Mohcen Yanis Siano > KC3B 3° jaar Kleuter 

• Gul Inaya > KC1C 1° jaar Kleuter 

• Ben Haddou Marwan > KC0C Peuterafdeling 

• Segers Storm > KC0A Peuterafdeling 

• Alahmad Mayasin > KC0B Peuterafdeling 

 ...Sinterklaas en zijn Pieten op       
dinsdag 6 december een bezoek brengen 
aan onze school. Alle kleuters en leer-
lingen van het 1e tem het 3e leerjaar                
verwelkomen de Sint dit jaar met een       
vlaggetje in de hand of uitgedost met    
mijter of pietenmuts ‘s ochtends aan het 
station van Dendermonde.  

Na een hartelijke ontvangst door onze 
jongste kinderen wordt de Sint met zijn Pieten door mevrouw directeur naar school 
gevoerd, waar de leerlingen van het 4e tem het 6e leerjaar hen op de speelplaats 
aan de Geldroplaan zullen opwachten en toejuichen.  

 ...op dondernamiddag 1 december de laatste klas van onze jongste kleuters, de 
girafjes, hun wenmoment in de bib van Dendermonde beleven... 
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 ...deze leerkrachten de 
masked readers waren 
in juiste volgorde van 
voorlezen: 

 bij de kleuters 

 juf Frieda 

 meester Niels 

 juf Yaëll 

 voor de lagere school 

 meester Quinten 

 meester Daan 

 juf Sascia 

 juf Fien 

 meester Niels 

 ...onze schoolbib werd 
aangevuld met bijna   
100 nieuwe boeken!!!  
en dit dankzij de 

 

 ...onze school op woensdag 14 december 2022 van 8:45 tot 10:00                            
een informatiemoment organiseert voor de ouders/grootouders, van reeds 
ingeschreven nieuwe peuters die starten na de kerst– en krokusvakantie, 
en dit o.l.v. onze klasjuffen. De bezoekers maken kennis met de klas, de  
kleuterafdeling en de schoolomgeving. Zo kunnen ze zich een beeld vormen 
van een dagje kleuteronderwijs. Er is uiteraard ook ruimte voorzien voor  
vragen. We hopen u zeker te mogen ontmoeten. 
 

 ...de nieuwe leerlingenraad op vrijdag 23 december, de laatste schooldag 
voor de kerstvakantie, een gezellige dag organiseert. Elke klas zal een eigen 
kerstbuffet houden. Die dag zal ook ons kersvers leerlingenkoor kerstliedjes 
brengen op de speelplaats van 12:50 tot 13:20 voor 
onze kinderen van de lagere school en van de     
kleuterschool. Er worden die dag geen warme    
maaltijden in het schoolrestaurant aangeboden! 
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ACTIVITEITENKALENDER  

DECEMBER 2022 

Do 1 
Zwemmen L6 Les 2  

3A /                               3B /                              4A meetcircuit                  4B /  

Vr 2  

Za 3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 5 
Zwemmen L5 Les 2  

1A /                               1B meetcircuit            2A techniek                       2B /  

Di 6 
Bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten  

6A /                              6B meetcircuit            5A techniek                       5B /  

Wo 7 1A ICT                          DZD 6A + 4A  

Do 8 
Zwemmen L6 Les 3  

3A ICT                          3B techniek                 4A /                          4B meetcircuit  

Vr 9 
Professionalisering: AN-school-GO - Schoolbreed aan de slag voor anderstalige 

nieuwkomers > juf Riet 

Za 10 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 11 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 12 

Zwemmen L5 Les 3  

1A meetcircuit         1B techniek                   2A /                        2B ICT  

Professionalisering: 'Oplossingsgerichte coaching zorgcoördinatoren BaO' > juf 
Petra Van Goethem en juf Elke Moortgat 

Di 13 

6A meetcircuit              6B /                             5A /                        5B techniek  

Professionalisering: Webinar om 20.00 - Van spel tot schrift >  

juf Elke Moortgat en juf Fien 

Interactieve groepssessies ivm mentaal welbevinden voor L5 

Wo 14 DZD 6B + 4B  

Do 15 
Zwemmen L6 Les 4  

3A meetcircuit              3B ICT                         4A techniek          4B /  

Vr 16  

Za 17 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 18 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 19 

Zwemmen L5 Les 4  

1A techniek                     1B /                                2A ICT                  2B meetcircuit  

Professionalisering: 'Oplossingsgerichte coaching zorgcoördinatoren BaO' > juf 
Petra Van Goethem en juf Elke Moortgat 

Di 20 6A /                                  6B techniek                 5A meetcircuit                5B /  
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     Houd onze facebookpagina in het oog                 Volg ons op instagram 

ACTIVITEITENKALENDER  

DECEMBER 2022 

Wo 21 DZD 5A + 3A  

Do 22 
Kerstmarkt 

3A ICT                     3B meetcircuit                 4A /                      4B techniek  

Vr 23 

Gezellige dag met kerstbuffet in de eigen klas 

Kerstliedjes gebracht door ons schoolkoor van 12:50 tot 13:20 

LET OP: geen warme maaltijden in het schoolrestaurant op deze dag!!! 

Za 24 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 25 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 26 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Di 27 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Wo 28 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Do 29 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Vr 30 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Za 31 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  


