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    Dag Sinterklaasje... 

Sinterklaas kwam dit jaar met de trein naar Dendermonde. Hoe leuk was 
dat voor de kleuters, het 1e, 2e en 3e leerjaar! Enthousiast stonden ze 
hem op te wachten aan het station! De Sint en de Pieten kregen een  

warme verwelkoming. Het 4e, 5e en 6e leerjaar stond klaar op de      
speelplaats. Daarna ging elke klas langs bij de Sint in de turnzaal. 

2022 zit er bijna op… Welkom 2023! 

Na een eerste trimester van hard werken in alle klassen en heel wat     
boeiende en leerrijke activiteiten kijken we allemaal uit naar de         

kerstvakantie. Een welverdiende pauze om daarna met frisse moed      
het nieuwe kalenderjaar in te stappen…  
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 VOORWOORD  

GEACHTE OUDER,  

BESTE LEERLING, 

 

We zitten op dit moment 

in de donkerste dagen 

van het jaar. Zonsopgang 

en zonsondergang vallen    

ongeveer samen met het 

begin en het einde van 

de lesdag. Veel licht was 

ons in december nog 

niet gegund, amper een 

8-tal uren per dag.   

Naast de donkere dagen   

moesten we er vaak nog 

koude wind, felle buien 

en een drukke ochtend-

en avondspits bijnemen.  

Daarnaast kon je          

natuurlijk wel al genieten 

van de gezelligheid in 

huis met wat sfeerlichtjes 

hier en daar en kerst-

versiering. Zeker dat  

laatste maakte al heel 

wat goed in de klassen, 

alsook de lichtjes en een 

door de kleuters          

gedecoreerde kerstboom 

op de speelplaats. 

  

 

Terugkijkend op het volledige eerste trimester zijn we tevreden: 

• de werken gekoppeld aan de verbouwingen van ons    

schoolgebouw beginnen visueel vorm te krijgen 

• er waren heel wat leuke spelactiviteiten 

• toffe masked readers 

• de Halloweenhappening 

• kennismaking met een geweldige jeugdauteur- en illustrator 

• boeiende lessen gekoppeld aan differentiatie (ook voor  

cognitief sterk functionerende kinderen) 

• interessante professionaliseringen voor het team 

• aankoop van extra boeken voor de bibliotheek 

• blijvende inzet op digitalisering 

Onze kinderen hebben een mooi leertraject achter de rug. In elk thema 

zit een dynamiek waardoor de kennis en de vaardigheden voortdurend 

uitbreiden en verdiepen. U kan regelmatig vaststellen wat uw kind alle-

maal leert en welke vorderingen het maakt. Het leren in en buiten de 

klas raakt ook het echte leven. En uiteraard mag in het leven van een 

kind ook Sinterklaas niet ontbreken. Dit kinderfeest op school was een 

voltreffer! 

Tijdens de laatste schoolweek van het oude jaar doen alle kinderen hun 

uiterste best om hun nieuwjaarsbrieven in ‘schoonschrift’ neer te     

pennen of hun wensen mooi en helder op te zeggen. Een traditie die 

toch nog steeds in ere wordt gehouden en ook ik ontsnap er niet aan…  

 Ik wens je licht…  

  dat twijfel of donkerte doet vergeten, 

 ik wens je stilte…  

  die uit minzame aandacht geboren wordt, 

 ik wens je liefde…  

  en veel goede wil die het begin is van vrede op aarde. 
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 VOORWOORD  

VOOR 2023 
WENSEN WIJ U... 

 

• tijd om van de kleine 

dingen te genieten 

• rust om stil te staan 

bij mooie momenten 

 

 

 

 

 

• sterkte om             

tegenslagen te    

overwinnen 

• vriendschap om je 

hart te verwarmen 

 

 

 

 

 

• humor om wat    

somber is te kleuren 

• een glimlach om elke 

dag mee te beginnen 

  

 

Natuurlijk kijken we al uit naar 2023!  

In het nieuwe kalenderjaar staan er opnieuw een aantal                     

infrastructurele werken op de kalender:  

• op de overloop en in de nieuwe uiltjesklas wordt het bruin 

vast tapijt vervangen door een spiksplinternieuwe vloer 

• op de speelplaats zal het amfitheater vorm krijgen  

• de nieuwe fietsenstalling voor de basisschool wordt         

geplaatst 

Onze leerkrachten staan vanaf januari alweer klaar met nieuwe en 

bruisende LEER-projecten. Kortom, het wordt een jaar met nieuwe 

plannen en uitdagingen… 

Het gehele schoolteam van basisschool 

atheneum Dendermonde en ikzelf   

wensen u en uw familie                                         

een gezond en fantastisch 2023! 
 

 

 

Fijne feestdagen! 

Geniet van de kerstvakantie! 
         

    We zien jullie graag met een fris                                                                    
    hoofdje terug op maandag 9 januari.  
     

    Met vriendelijke groeten, 

    Kathy Van Langenhoven 
    Directeur 
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OPDRACHTEN                   
VOOR DE SINT 

We maakten een lange rij met 
de schoentjes van de kleuters 
en de leerlingen. Alle klassen 

opgeteld waren dat er een 
pak meer dan 150!!!      

Op dinsdag 6 december brachten de Sint en enkele van zijn Pieten dan 
toch een bezoek aan onze school! We wisten hen te overtuigen door te 
slagen in alle opdrachten uit het filmpje met meester Quinten, de Sint en 

Roetpiet. De dag voordien 
legden het 5e en 6e leer-
jaar woordjes in het Frans 
met letterkoekjes en alle 
kinderen vormden hun 
naam. We dansten samen 
tsjoe tsjoe wa. Er werden 
heel wat mijters en          
pietenmutsen geknutseld 
en selfies gemaakt.           
De schoolgangen kleurden 
geel en rood met prachtige 

tekeningen en schilderwerkjes. Sinterklaas kwam dit jaar voor het eerst met 
de trein naar Dendermonde. Hij stapte met de kinderen terug mee naar 
school waar alle kleuters en leerlingen in de turnzaal voor hem een lied, 
dans, rap of gedicht brachten. Vanop zijn troon had hij over iedere klas iets 
te vertellen uit zijn grote boek. De Pieten applaudiseerden na de optredens 
en deden spelletjes met de jongste klassen van de lagere school met de 
klasbal die ze cadeau kregen. Elk kind ging persoonlijk langs bij de Pieten en 
de Goedheiligman om een zakje met lekkers in ontvangst te nemen... 

 

SINTERKLAAS                          
EN ZIJN PIETEN 
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PERSARTIKEL   

UIT HET LAATSTE NIEUWS 

 

 

FOTOREPORTAGE 
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SPROOKJES ENZO -  

KAT MET LAARZEN 

 

Kat met laarzen is    
poëtisch theater vol 
verbeelding. Een       
betoverende            
voorstelling van 
Sprookjes enzo!  

Een ondeugend verhaal 
op kousenvoeten.      
Hé jij, ja jij…, ik heb het 
tegen jou! Zou jij een 
kat vertrouwen die 
laarzen aan heeft en 
die kan praten? Wij 
niet, of wacht…         
Misschien toch wel?  

Want deze kat is een 
ongelofelijk beest: hij 
kan toveren! Ik heb 
horen zeggen dat hij 
een bedelaar in een 
prins veranderde en 
een reus in een      
muisje. En, hij zorgde 
ervoor dat zijn baas 
een kasteel kreeg en 
met de dochter van de 
koning kon trouwen! 

CC BELGICA > L6 > FILMFORUM: CAPTAIN NOVA 

DONDERDAG 12 JANUARI 2023 

Het jaar 2050.  
De volwassen vrouw Captain Nova reist terug in de tijd om de wereld te redden 
van een vreselijke natuurramp. Maar door die tijdreis verandert Nova terug in 
een meisje van 12. Samen met haar robotje is zij de enige die ons kan            
behoeden van de apocalyptische catastrofe.                                                         
Wat haar geheimzinnige doel is, weet alleen zij.  

De sciencefictionfilm geeft een overtuigend dor en beklemmend beeld van  
Nederland in 2050, maar put ook prachtige beelden uit het typisch                 
Nederlandse landschap van vandaag, vol duinen en velden.  

Dit spannende en milieubewuste avontuur met veel respect voor de stem van 
kinderen, won de prijs van Beste Kinderfilm op het Nederlandse Cinekid         
festival.  

Die kat dus… die met laarzen!                            
We verwachten je, tussen het stuivende meel 
van onze windmolen.                                          
Misschien denk je te weten welk verhaal we 
hier vertellen, maar je hebt het zeker nog nooit 
gezien zoals wij het jou kunnen tonen!             
En, wie weet, misschien… heel misschien… mag 
je zijn laarzen een keer passen.                                    
Miaaauw! 

CC BELGICA > L1 & L2 > THEATER: KAT MET LAARZEN 

VRIJDAG 27 JANUARI 2023 
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BERICHT OP DE FACEBOOKPAGINA             
VAN DE STADSBIBLIOTHEEK                              

VAN DENDERMONDE 

Wij kregen een post op de Facebookpagina van de stadsblibliotheek 

ivm ons project ‘De Leespil’! Een mooie samenwerking tussen        

onze school, de bib, brugfiguur Kaoutar                   

en natuurlijk de ouders van onze jongste       

kleuters. 

De volgende activiteit in het kader van ons project is voorzien op  

vrijdag 3 fabruari 2023. Meer informatie volgt nog... 

 

WENMOMENTEN                   
IN DE BIB 
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PERSARTIKEL 

UIT HET LAATSTE NIEUWS 
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KERSTSFEER IN DE KLAS  

VOORBEREIDING NIEUWJAARSBRIEVEN  

           

Concentratie en schoonschrift… Heel leuk om de leerlingen 
zo hun best te zien doen tijdens het schrijven van hun   
nieuwjaarsbrieven voor mama, papa, oma, opa, meter,   
peter, tante, oom, enz! Knap werk, echte toppers zijn het!  

In de lessen techniek werden er kerstbomen geknutseld. Heel sfeervolle creaties! 

Gezelligheid troef in alle klassen tijdens het versieren van de klasboom en inoefenen van de        
 nieuwjaarsbrieven!  
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 POËZIEWEEK & GEDICHTENDAG > DONDERDAG 26 JANUARI 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 viert de vriendschap in al zijn facetten: de vriendschap met de buren in de straat 
of met pennenvrienden ver weg, de vriendschap van lang geleden of van vorige week op een zonnig 
terras. De vriendschap tussen oud en jong en met alle kleuren van de regenboog. Poëzie maakt      
belangrijke momenten tastbaar en alledaagse momenten kostbaar. 

De auteurs die dit jaar het Poëziegeschenk schrijven, belichamen het thema vriendschap op            
verschillende manieren. Niet alleen koesteren ze een literaire vriendschap over de grenzen heen, de 
Nederlandse Hester Knibbe en de Vlaamse Miriam Van hee, zijn ook in het dagelijks leven al            
decennialang ‘besties’. 

Campagne 2023 

Het grootste poëziefeest van de Lage Landen wordt in 2023 voor de elfde keer gevierd! Van Alkmaar 
tot Zottegem, van peuterklas tot leesgroep, iedereen doet mee! Acties en activiteiten worden overal 
opgezet om poëzie te vieren. 

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.  
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INFOMOMENTEN 
VOOR OUDERS IN     

ONZE SCHOOL IN 2023 

KLEUTERSCHOOL 

ZATERDAG 04/02 

09:30-13:00 

Openklas- en           
infovoormiddag in de 

kleuterklassen 

LAGERE SCHOOL 

ZATERDAG 25/03  

10:00-12:00 

Algemene openklas- 
en infovoormiddag 

GO! BASISSCHOOL 
ATHENEUM                  

TRADITIE                    
MET TOEKOMST  

Op woensdag 14/12 
kwamen de ouders van 
de nieuwe peuters die 
na de kerst- en de      
krokusvakantie starten 
een kijkje nemen in de     
jongste kleuterklassen. 

   

  

MEN ZEGGE HET VOORT... 

 

!!! 

!!! 

!!! 

!!! 

!!! 

!!! 

!!! 

!!! 

BROCHURE SCHOLEN DENDERMONDE 

Begin 2023 zal de stad Dendermonde een brochure verdelen met                 
gedetailleerde informatie over alle scholen in Dendermonde. Helemaal     
vooraan bij ‘Dendermonde-Centrum’ staat onze school. De burgers worden 
geinformeerd over de infomomenten voor ouders. Ze krijgen een overzicht 
van de kernwaarden, locatie van de school en waar ze terecht kunnen om in 
te schrijven: https://bs.kad.be 
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INFOMOMENT VOOR OUDERS VAN NIEUWE PEUTERS       

> WOENSDAG 14 DECEMBER  < 

De mama’s en papa kregen uitleg van de juffen van onze jongste    

kleuterklassen over het verloop van een dagje in de peuterklas via de 

daglijn aan de muur, het hoekenwerk, de integratie van computers in 

de klaswerking, de themawerking, de rustige hoek, enz… De kindjes 

mochten plaatsnemen achter de computerschermen.         

Ze speelden aan de verschillende tafels waaronder de thematafel met 

de kerstbomen. De ouders namen een kijkje in de grote kleuterspeel-

zaal, waar de toiletjes zijn en konden al hun vragen stellen. Juf Elke en 

juf Lynn vertelden over de klaspop, de bewustmaking rond cijfers en 

letters, het besef krijgen van tijd via de daglijn, het prikkelen van de      

zintuigen en associëren van oren met luisteren en ogen met zien.     

We kijken ernaar uit om jullie kindjes na de kerst- of krokusvakantie te 

ontvangen! Op zaterdag 4 februari organiseren we dit nog eens... 

 

WENMOMENT                         
IN DE EERSTE                  

KLEUTERKLAS 
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 ...de laatste dag voor de 
kerstvakantie               
de leerlingenraad      
ervoor zorgde dat er in 
alle klassen een        
kookactiviteit       
plaatsvond, om een 
buffet met allemaal  
zelfgemaakte             
gerechtjes of dessertjes 
aan te     
bieden op 
de kerst-
markt.              

 ...iedereen 
op deze gezellige dag 
op 23 december met 
een (al dan niet) ‘foute’ 
kersttrui of een kerst-
accessoire naar school 
kwam. De mama’s en 
papa’s mochten ook  
komen proeven.           
Er waren eveneens 
kraampjes waar men 
een lekker drankje en 
een leuk gadget of 
kaartjes kon kopen.  

 ...er 5 nieuwe peuters starten na de kerstvakantie. Welkom lieve schatjes!     

  Yadiel Richard Alvarez >>> KC0A Leeuwtjesklas  

  Zaynap Bolatkhanova >>> KC0B Julekesklas 

  Leon Blindeman, Sifa Busime Kituze en Israa Kissami >>> KC0C Girafjesklas 

 ...juf Petra Bruneel en juf An Jacobs een nascholing hebben gevolgd in het    
kader van de lessen ‘Kaatje Klank’, waarin we de kleuters oog en oor leren  
hebben voor klanken en lettertekens gekoppeld aan de klank.                                                         

Juf Petra werkt in de 2e kleuterklas met kleine groepjes om het klankbewustzijn 
aan te wakkeren. De nascholing ging over ‘Kaatje Klank 2.0’.       
Dat is een uitbreiding naar K1 en K3 en allemaal activiteiten die je 
kan doen om het klankbewustzijn te stimuleren.                                             
De methode voor trimester 1 voor K3 is reeds beschikbaar.   

Trimester 2 en 3 komen in de loop van dit school-
jaar uit. K1 staat op de planning voor volgend 
schooljaar. Juf Elke De Ridder werkt ook vaak met 
Kaatje Klank bij de Bolleboosjes.   

In K2 leerden de kinderen al de letters /s/ en /r/ 
kennen en nu zijn ze bezig met 
de letter /g/.            

De lessen verlopen volgens 
een vast stramien:  

 waarnemen van de klank 

 uitbeelden van de woordenschat 

 sorteren naar beginklank 

 afscheid nemen van Kaatje en het wachtwoord 
geven om de volgende les Kaatje wakker te maken 
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 ..onze school graag het 
gezonde voorbeeld 
geeft met Tutti Frutti! 

 ...het schoolkoor onder 
leiding van juf Ina    
tijdens de kerstmarkt 
voor sfeer zorgde met 
kerstliedjes. Het werd 
een leuk optreden na al 
het oefenen de         
afgelopen weken     
tijdens hun middag-
activiteit.  

  ...juf Julie en meester Stef op 5 december de trotse 

ouders geworden zijn van een zoontje, genaamd 

‘Oot’! Gefeliciteerd allebei! 

   …de volgende leerlingen jarig zijn in de                               
maand januari: 
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ACTIVITEITENKALENDER  

JANUARI 2023 

Zo 1 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 2 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Di 3 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Wo 4 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Do 5 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Vr 6 Kerstvakantie:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Za 7 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 8 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 9 Zwemmen L4 Les 1       1A /        1B /       2A meetcircuit                    2B techniek 

Di 10 6A techniek              6B /                             5A /                        5B meetcircuit 

Wo 11  

Do 12 

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

CC Belgica L6: Captain Nova (filmforum) 

Cursus EHBO > juf Livy 

Vr 13  

Za 14 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 15 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 16 
Zwemmen L4 Les 2 

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

Di 17 6A /             6B meetcircuit                         5A techniek                  5B / 

Wo 18 

1A ICT             DZD 6A + 4A 

Professionalisering: CSF – Lerend netwerk ‘Compacten en verrijken’ (Live) 

> juf Petra Van Goethem, juf Marina, juf Elke Moortgat en juf Elke De Ridder 

Digisprong: Programmeren > juf Ina, juf Katrien en juf Fien 

Do 19 

Rapport DW 2 + Oudercontact 

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

Professionalisering: Bookwidgets – Fourcast - Antwerpen > juf Ina,                 

juf Katrien en juf Fien 

Cursus EHBO > juf Riet, juf Ina, juf Marina, meester Stef, meester Niels, juf Livy 

Vr 20 

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

Professionalisering: Onderzoekend leiding geven - PBD - module 2 > directeur 

Observatiebezoek + feedback voor het kleuterteam in functie van                

communicatief schrijven - door Wendy Van Rampelbergh PBD  
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     Houd onze facebookpagina in het oog                 Volg ons op instagram 

ACTIVITEITENKALENDER  

JANUARI 2023 

Za 21 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 22 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 23 
Zwemmen L4 Les 3 

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

Di 24 6A meetcircuit              6B /                             5A /                        5B techniek 

Wo 25 DZD 6B + 4B 

Do 26 

Gedichtendag 

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

Cursus EHBO > juf Livy 

Vr 27 CC Belgica L1 + L2: ‘Sprookjes enzo - Kat met laarzen’ 

Za 28 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 29 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 30 
Zwemmen L4 Les 4 

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

Di 31 6A /             6B techniek                            5A meetcircuit                       5B / 


