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    Gedichtendag in galaformule 

Op donderdag 26 januari kwam iedereen gekleed in gala-outfit 
naar school. Het was de wens van de leerlingenraad om eens mooi       

uitgedost, stijlvol en chique in de klas te mogen zitten.                             
Gedichtendag was hiervoor tijdens de poëzieweek van 26 januari tem      

1 februari de uitgelezen dag! Heel wat enthousiaste leerlingen van onze 
lagere school schreven zich in voor het ‘free poetry podium’.                   

Ook bij onze kleuters stond alles in het teken van versjes en gedichten. 
Het thema was dit jaar vriendschap. Er werden prachtige vriendschaps-

bomen geknutseld en vriendschapsarmbandjes gemaakt.                         
Het werd een wondermooie themadag! 
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 VOORWOORD  

GEACHTE OUDER,  

BESTE LEERLING, 

 

Ondanks een                

gemiddelde temperatuur 

van 4 graden was januari 

2023 opnieuw een     

bruisende maand:     

naast de bespreking van 

de rapporten en          

uiteraard alle goede 

voornemens, was er de 

gedichtenweek met het 

free poetry podium in 

gala. Dat was een       

geweldig moment: blije       

kinderen met oog en oor 

voor poëzie.  

 

In alle klassen van de 

kleuter- en de lagere 

school toonden de     

kleuters en leerlingen de 

voorbije week een massa 

poëtische schrijfsels en 

creatieve 3-dimensionele 

kunstwerken.  

 

  

Daarnaast was er natuurlijk het optreden van 

een groep moedige kinderen die graag voor 

een volle zaal hun gedicht naar voor brachten. 

Een voltreffer! 

Ondertussen doet februari zijn intrede. In deze maand staat respectvol 

met elkaar omgaan in alle klassen centraal. Respect is één van de vijf 

kernwaarden binnen onze school. Maar wat betekent dat respectvol 

met elkaar omgaan…? 

• de ander de ruimte geven die je zelf ook zou willen krijgen 

• in je gedrag rekening houden met de grenzen van de ander 

• bereid zijn een ander te behandelen zoals je zelf behandeld 

zou willen worden 

Bovenstaande houdt in dat je bereid bent om een ander ruimte te     

geven om te zijn wie hij/zij wil zijn. Als zoveel mogelijk mensen in een 

school als de onze het gevoel hebben dat ze onbekommerd zichzelf   

kunnen zijn, dan voelen we ons met z’n allen prettiger en veiliger.  

Uiteraard is het ook belangrijk dit respectvol gedrag dagdagelijks te   

bevorderen. In GO! Basisschool Atheneum gaan we ervan uit dat we 

als school een algemene verantwoordelijkheid hebben als het gaat om 

het bevorderen van respectvol omgaan met elkaar. Die algemene             

verantwoordelijkheid geven wij de volgende uitwerking:  
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 VOORWOORD  

Wij willen                      

respectvol gedrag        

bevorderen door:  

 

• Voor iedereen die 

betrokken is bij onze 

school duidelijk te 

benoemen welke 

gedragsregels wij 

willen hanteren als 

het gaat om respect-

vol gedrag.              

Onze opvattingen 

daarover zijn vanzelf-

sprekend ook        

opgenomen in ons 

schoolwerkplan en 

ons gezondheids-

beleid. Je kan ze ook 

terugvinden op de 

website van onze 

school.  

 

• Ons schoolteam stelt 

zich respectvol op en 

wij nemen duidelijk 

stelling tegen een 

niet-respectvol     

gedrag.  

 

• Leerlingen te          

stimuleren om      

aandacht te hebben 

voor respectvolle 

omgangsvormen.  

  

• Een schoolklimaat te stimuleren 

waarin we respectvol omgaan 

met elkaar als norm hanteren, niemand zich geremd voelt 

om niet-respectvol gedrag te signaleren en iedereen het 

vertrouwen heeft dat niet-respectvol gedrag adequaat 

wordt aangepakt.  

 

• Bij bijzondere gelegenheden aandacht te vragen voor onze 

omgangsvormen, en duiden dat elke participant handelt 

volgens de volgende afspraken rond wellevendheid op 

schoolniveau.  

 

Kort en beeldend geformuleerd:  

Op naar een wederzijds respect! 

  

 Met vriendelijke groeten, 

 Kathy Van Langenhoven 

 Directeur 
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 POËZIEWEEK 2023 

 

           

Thema: ‘Vriendschap’ 

Vriendschap: vrienden steunen, lachen,         
luisteren, beleven, inspireren. Vrienden zijn 
een essentieel deel van wie we zijn en worden. 
Ook poëzie kan je vriend zijn. Gedichten helpen 
ons om vreugde en verdriet te delen; om die 
gevoelens een plaats te geven waarvoor je zelf 
geen woorden hebt.  

Poëzieweek 2023 start zoals altijd op ‘Gedichtendag’, donderdag 26 januari 2023, en loopt t.e.m. 
woensdag 1 februari 2023. Een breed samenwerkingsverband van dichters, literaire organisaties, 
scholen, bibliotheken en andere verenigingen zorgen ervoor dat de donkere januaridagen in        
Vlaanderen en Nederland een poëtische invulling krijgen sinds het jaar 2000.  

Ook wij gaven hieraan de nodige aandacht in onze klassen! De kinderen mochten ter gelegenheid 
van ‘Gedichtendag’ in galakledij naar school komen, want een gedicht plechtig opzeggen mag best 
wat luister krijgen! Tijdens ons ‘free poetry podium’ brachten heel wat leerlingen een gedicht naar 
voor, in groep of individueel. In onze kleuterklassen werd deze themadag prachtig 
uitgewerkt op klasniveau.  

Ode aan de ouder 
Als ouder vlieg je zonder cape,                                                                                              
altijd van hier naar daar.                                                                      
Zonder ooit te twijfelen, sta je altijd voor hen klaar.                                                                      
De dagen duren urenlang, de nachten veel te kort.                                                                            
Hoewel je altijd bezig bent, je huis lijkt op een stort.                                                                     
Door onverwachte boodschappen, kom je vaak te laat.                                                                          
Waardoor het soms wat hectisch is,                                         
je broek nog openstaat.                                                                   

Soms weet je het ook even niet,                                                                                                                      
ben je dankbaar voor ‘t behang.                                                                                                                   
Daarachter plak je dan een kind,                                                                                                                    
maar meestal niet voor lang.                                                                                                                           
Opvoeden is ploeteren,                                                                                                                                     
dus willen we graag melden:                                                                                                                            
vergeet voor één keer superman,                                                                                                                               
jullie zijn hier de helden! 



 5 

 

OPDRACHTEN                    

De kleuters maakten wonder-
mooie vriendschapsbomen  

en -armbandjes.  

 

 

              GEDICHTENDAG  

            > FOTOREPORTAGE < 

  



 6 

PERSARTIKEL   

UIT HET LAATSTE NIEUWS 

 

 

FOTOREPORTAGE 

GEDICHTENDAG 



 7 

PERSARTIKEL   

UIT HET LAATSTE NIEUWS 

 

 

FOTOREPORTAGE 

SOEPBEDELING IN ONZE 
KLEUTERSCHOOL        

MAANDAG 23.01.2023 
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Danstheater meets 
science-fiction:  

woordloos, dans,   
toekomst,              
ruimte ontdekken  

Anastassya Savitsky is 
afgestudeerd als danser 
in 2010 aan het           
Conservatorium Artesis 
Antwerpen.               
Sindsdien was ze te zien 
in werk van MartHa!
tentatief, Theater    
FroeFroe, hetpaleis,     
Jan Martens, …                          
In 2017 maakte ze samen 
met Dimitri Leue            
de voorstelling Kalf. 

CC BELGICA > L3+L4+L5 > DANSTHEATER: STELLAR BOEM 

ANASTASSYA SAVITSKY STAS > DONDERDAG 2 FEBRUARI 

 
4 hedendaagse dansers dompelen zich onder in de wondere wereld van het   
poppenspel. Een rêverie die begint met mensachtige creaturen die de planeet 
Aarde moeten ontvluchten op zoek naar een bewoonbare planeet. 
De ruimtevaarders vechten tegen de zwaartekracht, ontdekken fonkelende     
planeten en ontmoeten allerlei vreemde wezens. 
Een associatief verhaal ontpopt zich vanuit de nieuwsgierigheid naar het  
leven in een ander universum. 

 

 

 

 

 

 

 

Op muziek van de overleden Japanse science-fiction componist Isao Tomita. 
In haar werk als danser, speler en maker ligt Anastassya haar interesse op de 
scheidingslijn tussen dans en theater.  

Gezien haar training en opleiding tot hedendaagse danser hecht ze niet alleen 
een groot belang aan een hoog artistiek en technisch niveau van beweging, 
maar ziet ze het ook als haar missie om hedendaagse dans te brengen voor 
een jong publiek.  
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DE LEESPIL > PROJECT                                                                                        
VOOR ONZE JONGSTE KLEUTERS EN HUN OUDERS 

 

Op maandag 30, dinsdag 31 januari en vrijdag 3 februari brachten 

onze jongste kleuters met hun ouders, juffen en brugfiguur Kaoutar 

terug een bezoek aan de stadsbibliotheek van Dendermonde in het 

kader van ons project ‘De Leespil’.   

Gitte Vancoillie, mevrouw Avondrood, gaf 3 creatieve voorlees-

sessies. Zij studeerde in 2004 af als illustrator aan de Academie voor 

Schone Kunsten in Antwerpen. Haar afstudeerproject was meteen 

haar eerste gepubliceerde boek: ’Meneer Serafijn’. Er volgden er nog 

meer voor verschillende uitgeverijen. Ze hoopt dat het nooit stopt.    

De kriebel die je voelt als de woorden en de beelden perfect samen-

smelten tot dat wat je wil vertellen. Dat is voor haar magie.             

Daarnaast geeft ze voorstellingen en workshops op scholen en          

bibliotheken en is ze tekenjuf voor een heleboel kinderen uit             

Sint-Gillis-Waas en Rupelmonde.  

De ouders werden begeleid door een verantwoordelijke van de bib.  

Zij kregen een inschrijvingsmoment tijdens het bezoek waarbij het  

bibliotheekprofiel aangemaakt werd (ook via GSM), zodat zij daarna 

Fundels konden implementeren.  

Fundels brengt de mooiste   

prentenboeken en leukste      

verhalen tot leven! Dankzij de kindvriendelijke en interactieve app 

stimuleert Fundels de taalontwikkeling van kinderen van 3 tot 7 jaar 

en leert hen omgaan met nieuwe media.  

 

VOORLEESMOMENTEN                   
IN DE BIB 
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PROJECT > TAALTIPS VOOR OUDERS VAN KLEUTERS                                                                                      

 

Als school vinden wij het gebruik van een correcte taal uitermate    

belangrijk. Daarom willen wij samen met jullie gaan voor een frisse 

leesstart bij onze kleuters!  

Tijdens het onderwijsleerproces wordt hier door onze leerkrachten 

reeds zeer sterk op ingezet, maar ook thuis mag hier wat extra        

aandacht voor zijn...  

Concreet betekent dit dat wij 10 weken lang een 'signaal' door-

sturen met een filmpje. Iedere week wordt er een fiche met tips   

gemaild. De eerste week lag het accent op taalbewustzijn.                        

De materialen werden opgemaakt in samenwerking met de hoge-

school Thomas More. Indien u zelf vragen heeft over dit onderwerp, 

aarzel niet om onze klasleerkrachten of de directeur te contacteren.  

Ook onze lessen ‘Kaatje Klank’ van juf Petra wakkeren het taal-

bewustzijn aan.     

 

De creatieve voorleesmomenten in de stadsbibliotheek voor onze 

jongste kleuters en hun ouders in het kader van ons project ‘De Lees-

pil’ werken ondersteunend en benadrukken het belang voor ouders 

om met klanken, woorden en zinnen bezig te zijn met hun kinderen. 

We kunnen hiermee niet jong genoeg beginnen! 

 

VOORLEESMOMENTEN                   
IN DE BIB                                   

Illustrator Gitte stelde een 

boek samen met de 

tekeningen van de kleuters. 

Ieder kind maakte 1 bladzijde 

van het verhaal. Echt leuk! 
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INFOMOMENTEN 
VOOR OUDERS IN     

ONZE SCHOOL IN 2023 

KLEUTERSCHOOL 

ZATERDAG 04/02 

09:30-13:00 

Kijk- en info-
voormiddag in de 

kleuterklassen 

LAGERE SCHOOL 

ZATERDAG 25/03  

10:00-12:00 

Algemene openklas- 
en infovoormiddag 

GO! BASISSCHOOL 
ATHENEUM                  

TRADITIE                    
MET TOEKOMST  

   

  

 

 

INFOMOMENT KLEUTERSCHOOL > ZATERDAG 4 FEBRUARI 

Op zaterdag 4 februari houden wij een kijk- en infovoormiddag in onze   
kleuterklassen. Iedereen is welkom! Ken je iemand die zich wilt aanmelden? 
Dat kan via volgende link naar onze website:  

https://bs.kad.be/infovoormiddag.phg 

Wij werken met graadsklassen. Dit wil zeggen 
dat de peuters en de kleuters van de 1e kleuterklas verdeeld zijn over            
3 klassen, verbonden aan onze buitenklassen langs de Geldroplaan: de 
Leeuwtjes van juf Lynn, de Girafjes van juf Elke en de Julekes van juf Pascale.  

Voor de oudste kleuters zijn er ook 3 klassen. Hier zitten de kinderen van de 
2e en 3e kleuterklas samen. Juf Katrien staat in de Vosjesklas, juf Bridhe in de 
Uiltjesklas en juf Elke in de Bolleboosjesklas. 

https://bs.kad.be/infovoormiddag.phg?fbclid=IwAR1FJB-5Iqb3S5DE4ae5Wa9HYmOvDeQPZJB4o6wCp-OfpD1yjryf3mNTev8
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NIEUWE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR SCHOLEN 

IN DE STAD DENDERMONDE 

 

 

 

 

Stap 1 

Start inschrijvingen 

voor kinderen      

geboren in 2021 met 

broers en zussen bij 

ons op school: 

   16 januari -  

   10 februari 

> Zij hebben voorrang! 

Stap 2 

Kijk- en infomoment   

in onze kleuter-

school 

  Zaterdag 4 februari 

09:30 - 13:00 

Stap 3 

Aanmelden via 

www.naarschoolin 

dendermonde.be 

  28 februari - 21 maart 

Maak een top 3 van 

je voorkeurscholen 

> Kies jij voor onze 

school bovenaan op            

nummer 1? 

Stap 4 

Je krijgt bevestiging 

via mail of brief met 

ticket voor onze 

school 

  21 april 

Stap 5 

Je kan een afspraak 

maken in de school 

van jouw voorkeur 

  24 april - 15 mei 
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 ...maandag 6 februari 
een facultatieve        
verlofdag is!                 
De kinderen moeten 
dan NIET naar school 
komen. 

 ...de infoavond           
secundair onderwijs 
doorgaat op donderdag 
9 februari om 19:30 in 
de studiezaal van de 
Middenschool GO! 
MAD. Alle ouders van 
onze 6e klassers, èn van 
5e klassers op basis van 
leeftijd, zijn uitgenodigd. 

 ...er in Dendermonde sinds een paar schooljaren in alle 
basisscholen dezelfde regels gelden i.v.m. inschrijvingen voor 
het volgend schooljaar 2023-2024. Het LOP (Lokaal Overleg 
Platform Dendermonde basisonderwijs) verzoekt ons u te    
melden dat in periode 1 van 16 januari 2023 tot en met 10 
februari 2023, enkel (half)broers en (half)zussen (geboortejaar 

2021) van kinderen die reeds bij ons zijn ingeschreven en kinderen van            
personeel, bij voorrang kunnen ingeschreven worden. Voor een mogelijke     
inschrijving kan u ons leerlingensecretariaat of de directeur contacteren, zodat 

er een afspraak kan worden vastgelegd: tel. 052/25.17.78 of                        
directie.bs@kad.be. 

 ...de leerlingenraad op vrijdag 17 februari een carnavals-
happening organiseert. Tradioneel een gezellige dag voor 
onze leerlingen en dit net voor de start van de krokus-
vakantie! De kinderen mogen dan opnieuw verkleed naar 
school komen.  

 ...dat we met onze (basis)school deelnemen aan ‘operatie proper’ van de       
organisatie Mooimakers, met als doel een propere schoolomgeving te creëren 
en een bonus te ontvangen van 850 euro. Hiervoor dienen een achttal acties 
ondernomen te worden door de leerlingen van de lagere school.  

De achtste en belangrijkste actie, het opruimen van 
de schoolomgeving, is al gestart in januari.         
Concreet betekent dit dat er elke maand een      
leerjaar, klassen A en B samen, instaat voor het   
opruimwerk. Het opruimen gebeurt met grijp-
stokken en vuilniszakken.  

 

 ...het op donderdag 9 februari dikketruiendag is! 
Het thema luidt #iktrekhetmijaan, want wat we kunnen 
doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke 
trui aantrekken en de verwarming lager zetten.           
Stijgende energieprijzen, lange periodes van droogte, 
overstromingen… tonen ons dat we het anders moeten 
aanpakken. Steeds meer mensen zetten zich daarom in 
voor een gezonder klimaat. En dat mag gezien worden!   
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 ...de 18de editie van de 
Vlaamse Week tegen 
Pesten dit jaar doorgaat 
van vrijdag 10 februari 
t.e.m. zaterdag             
18 februari 2023. Wij 
boosten positieve vibes 
voor een fijne groeps-
sfeer in onze klassen! 

 ...het op Valentijn 14 
februari ‘Geef-een-
boek-cadeaudag’ is! 
Een boek schenken is 
een teken van liefde, 
alsof je wil zeggen: dit 
boek heeft mij geraakt, 
en ik hoop dat het jou 
ook raakt... 

 

  ...er in sommige klassen van onze lagere school flexibele zitplaatsen zijn.   

Dit betekent dat de leerlingen werken op een zelfgekozen plaats.  

   …de volgende kinderen jarig zijn in de maand februari: 
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ACTIVITEITENKALENDER  

FEBRUARI 2023 

Wo 1 DZD 5A + 5B 

Do 2 
3A meetcircuit         3B techniek                   4A /                        4B / 

CC Belgica L3+L4+L5: Anastassya Savitsky Stas > Stellar Boem 
Vr 3  

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

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

Ma 6 

Facultatieve verlofdag: geen school!  

Professionalisering: Cursus EHBO - 3-daagse - organisator: Het Leercollectief >      

juf Livy, juf Ina, juf Marina en meester Niels 

Di 7 6A techniek              6B /                             5A /                        5B meetcircuit 

Wo 8 DZD 3A + 3B 

Do 9 
Dikketruiendag 

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

Vr 10 Start Vlaamse week tegen pesten 

Za 11 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 12 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 13 
Zwemmen L4 Les 5        1A /      1B /        2A meetcircuit                 2B techniek 

Professionalisering: Cursus EHBO - idem 06.02.2023 

Di 14 6A /             6B meetcircuit                         5A techniek                  5B / 

Wo 15 1B ICT             DZD 6A + 6B 

Do 16 3A ICT          3B meetcircuit          4A techniek              4B /     

Vr 17 Carnavalshappening - Dag van de leerling 

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

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

Ma 20 Krokusvakantie 

Di 21 Krokusvakantie 

Wo 22 Krokusvakantie 

Do 23 Krokusvakantie 

Vr 24 Krokusvakantie 

Za 25 Krokusvakantie 

Zo 26 Krokusvakantie 

Ma 27 
Zwemmen K3 Les 1 - 1A /      1B meetcircuit              2A techniek               2B / 

Professionalisering: Cursus EHBO - idem 06.02.2023 

Di 28 6A meetcircuit            6B /                    5A /                  5B techniek 

Houd onze facebookpagina   

in het oog  

Volg ons op instagram 


