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Vrijdag 17 februari was traditioneel een gekke gezellige dag voor de start 
van de krokusvakantie. Zowel bij de kleuters als in de lagere school ging 

het er zeer ludiek aan toe…   

 

 

 

 

Jaarproject               
‘LEEF GELUK’ 

Op maandag 13 maart starten we met de uitwerking van ons 
jaarproject. Ook de jeugdboekenmaand maart draait rond het thema  

geluk. Wat maakt ons gelukkig? 
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 VOORWOORD  

 

GEACHTE OUDER,  

BESTE LEERLING, 

 

Maart 2023 -                  

het startschot voor de 

uitwerking van ons     

gekozen jaarthema  

‘LEEF GELUK’,             

maar eerst 1 maart:      

de NATIONALE          

COMPLIMENTENDAG. 

Een actie waar we      

jaarlijks aan deelnemen 

en die bijzonder fijn is 

voor onze kinderen. 

 

Even gaan snuisteren 

leert me dat de Nationale 

Complimentendag is  

ontstaan 1 maart 2003, 

eerst in Nederland en 

later overgewaaid naar 

België.  

 

Deze dag is dé dag om 

eens extra waardering uit 

te spreken naar je       

partner, kinderen,        

familieleden en vrienden.   

  

Het is ook de dag om aandachtiger stil te 

staan bij de prestaties en kwaliteiten van je medewerkers, collega’s en 

sympathisanten van bijvoorbeeld onze school.  

De laatste jaren neemt de populariteit van deze dag alleen maar toe. 

Mensen worden zich toenemend bewust van het belang van           

waardering.  

Ieder mens heeft behoefte aan persoonlijke waardering voor het werk 

dat hij doet. Een gemeend compliment doet en kan de houding van 

een mens veranderen. Deze waardering draagt bij tot een beter     

gevoel en blijkbaar zelfs tot betere gezondheid. Sommige mensen 

worden graag bevestigd in alles wat ze doen, maar regelmatig eens 

een terecht compliment kan nooit kwaad, lijkt me.   

Na deze waarderende start van de maand maart kijken we uit naar 

een mooie traditie:  

de uitwerking van een gezamenlijk schoolproject met als kers op de 

taart… een tentoonstelling voor alle kinderen, ouders en grootouders 

tijdens de openklasdag van zaterdag 25 maart 2023.  

Met het geluksthema nemen we onze kinderen mee in verschillende 

werelden van geluk. We spreken over welvaart, sereniteit, geluk in de 

literatuur en in de creatieve kunsten.                                                      

Daarnaast willen we ook - en dit door geïntegreerde opdrachten -  

onze kinderen dichter bij elkaar brengen. De volledige aanpak en    

realisatie van dit thema wordt in de loop van deze maand                 

gecommuniceerd via smartschool.                     

Tot slot wil ik graag eindigen met een quote:  

DE GELUKKIGSTE MENSEN HEBBEN NIET HET BESTE VAN  
ALLES, MAAR ZIJ MAKEN VAN ALLES HET BESTE.  
 

     Veel leesplezier gewenst, 
     Kathy Van Langenhoven 

     Directeur 

https://citaten-en-wijsheden.nl/1802
https://citaten-en-wijsheden.nl/1802
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MAART = JEUGDBOEKEN- EN PROJECTMAAND                                                                                      

 

Als school schenken wij veel aandacht aan de jeugdboekenmaand 

van 1 tem 31 maart. Vanaf maandag 13 maart starten we ook met 

ons jaarproject dat loopt tot aan de paasvakantie. Het thema is dit 

jaar ‘LEEF GELUK’. De leerlingen krijgen die dag een filmpje met               

opdrachten te zien. Elke klas zal via een webquest-gekoppelde        

escaperoom het woord horend bij de gelukssleutel zoeken en daar-

rond een moodbord maken. Tijdens de apotheoseshow op vrijdag 24 

maart presenteren alle klassen hun moodbord. 

We hebben het over hobby’s, passies, vrienden en andere zaken waar 

je gelukkig van wordt. Maar ook over de dagen dat je minder blij bent 

en je je angstig of eenzaam voelt. Wat zijn de gote en kleine gelukjes, 

en hoe beleven kinderen en jongeren dit gevoel? Geluk in de brede zin 

van het woord, daarrond draait het allemaal.  

Het 3e en 4e leerjaar krijgt op 

dinsdag 14 maart bezoek van    

auteur Ingrid Verelst. Zij geeft een 

interactieve lezing over haar boek 

‘Cecilia Ondersteboven’. Samen 

zoeken zij de grens op tussen      

realiteit en fictie.     

De peuters en kinderen van de 1e kleuterklas gaan samen met Felix 

‘De Verhalenkat’ spelenderwijs op zoek naar geluk. Dit is een voor-

stelling gebaseerd op het voorlees-

boek van geluksambassadeur           

Leo Bormans.               

De kinderen van de 2e en 3e kleuter-

klas worden getrakteerd op een 

knuffelzacht poezenverhaal door een 

voorleesvrijwilliger van de bib met 

een leuke doe-opdracht. 

 

ACTIVITEITEN VAN DE BIB        

                        

De stadsbibliotheek van    

Dendermonde biedt een 

scholenprogramma aan. 

 

 

 

 

 

 

 

Geluksspel  
5de en 6de leerjaar 

 

De bibliotheken van Dijk92       

bedachten een spel rond      

professor monsieur Heureux, 

gelukrobotje Eppie en geluk-

hormonen. Van de ene          

opdracht naar de andere:     

programmeren, bewegen,    

samenwerken, lachen en  

lezen maar!  

De kinderen van het 1e en 

2e leerjaar spelen in de klas 

het emotiekwartet, een spel   

geleverd door de stadsbib.  

Ze leren hun emoties         

herkennen en benoemen. 
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CARNAVALBAL                   

Voor de lunchpauze haalde 
prinses Sanne alle leerlingen 
uit de klassen voor een polo-
naise door de schoolgangen 
en een feestje met carna-
valsliedjes op de speelplaats. 

De leerlingenraad                
organiseerde na de middag 
een bal in en rond de turn-
zaal met allerlei rand-
activiteiten van maskers  
maken, nagels lakken, circus, 
gekke haren, schminken, 
photobooth, eet- en drank-
stand van de school en van 
Wereldwinkel.        

In de voormiddag vond in de 
klassen de 1e ronde van de 
prins- en prinsesverkiezing 
plaats en dit louter op basis 
van origineel, ludiek en crea-
tief zijn met carnavalskledij. 
Per klas werd 1 duo verko-
zen. In totaal  namen 12 
duo’s deel aan de grote     
verkiezing, de 2e ronde in de 
namiddag. Aan de hand van 
het applaus werd het        
winnende duo gekozen.   

In onze kleuterschool waren alle (groot)ouders van de 
jongste kleuters welkom in de klas vanaf 14:30 voor de 
carnavalsviering.                                                                                                                                                

 

 

 

 

De oudste kleuters vierden 
ook gans de dag samen.     
Zij organiseerden een mode-

show en keken naar een film. Er werd 
toneel en poppenkast gespeeld,      
gedanst... en overal zag je gekke    
bekken. Een drankje en een hapje 
mochten niet ontbreken... 

    CARNAVALSHAPPENING                                   
17 FEBRUARI 2023 
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PERSARTIKEL   

UIT HET LAATSTE NIEUWS 

 

 

FOTOREPORTAGE 
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OPROEP        

RESERVEKLEDIJ  

KLEUTERS      

Hebt u nog               
kindersokken,         
onderbroeken en   
lange broeken voor 
de leeftijd 2 tem 6 
jaar die u niet meer 
nodig heeft?      

Wij gebruiken deze 
kinderkleding als    
vervangkledij voor 
onze kleuters.         

Af te geven in de   
kleuterspeelzaal of 
aan de klas-
leerkrachten aub.  

Alvast heel erg       
bedankt in naam van 
juf Frieda voor de 
reeds ontvangen    
kledij! 

CC BELGICA > OUDSTE KLEUTERS >  

FROEFROE - ZIPPI > MAANDAG 20 MAART 

 
Een heerlijk muzikale en filosofische poppenvoorstelling voor kleuters en 
volwassenen over de plaats van de kunstenaar in deze kapitalistische rat-
race maatschappij. Anders gezegd, de fabel van de Krekel en de Mier, maar 
dan echt om te lachen.  

Er was eens een bos waarin iedereen heel hard werkte. De winter stond voor 
de deur en alle dieren moesten eten zoeken, eten zoeken, eten zoeken.    
Werken, werken, werken, zoals mieren dus. Er was echter één dier, zij werkte 
niet; Krekel. Ze danste, zong liedjes, verzon grappen, rijmen en moppen. 
Ze gaf optredens en shows voor al die andere hardwerkende dieren, maar zelf 
werkte ze dus niet. En toch had Krekel één grootste fan; Zippi, de kleine mier. 
En toen kwam koude, regen, wind, hagel en sneeuw. Konijn, Vogel, Beer en 
Mier spoeden zich naar hun knusse holen voor een winterslaap. 
De arme Krekel bleef achter in de kou, zonder eten, zonder dak boven zijn 
hoofd. Had ze maar gewerkt zoals de andere dieren, denkt u dan. En zo     
dachten die andere dieren er ook over. Maar dit is niet het einde van dit     
verhaal. Gelukkig maar….  

Juf Laura vervoegde het zorgteam van de lagere school:                                     

Mijn naam is Laura De Troetsel. Ik ben 23 jaar en woon in Vlassenbroek. Ik vind 

het erg fijn om op vrije momenten buiten te kunnen stappen en te genieten van 

een wandelingetje in de natuur. Verder geniet ik van zelf kleren maken of op 

andere manieren creatief aan de slag te gaan. Sinds februari ben ik zorgjuf voor 

de tweede graad. Ik hou ervan kinderen een warme plek te geven, een              

luisterend oor, een helpende hand of een bemoedigend schouderklopje.            

Ik hoop dit ook hier aan kinderen te kunnen bieden.   

VOORSTELLING NIEUWE COLLEGA  
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LEERLING(EN) IN DE KIJKER 

 

In deze nieuwe rubriek zetten we maandelijks         

leerlingen in de kijker. Wij zijn dan ook heel fier op 

hun talenten en prestaties! 

Eline Baert 6A: brons in de literaire wedstrijd junior journalist van het         

Davidsfonds, een schrijfwedstrijd met een traditie van meer dan 70 

jaar... 

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 5 maart. In een volgende info-

brief en/of op onze sociale media zullen wij hier zeker nog verslag over 

uitbrengen. Proficiat Eline! 

Anar Baghirzade 6B: provinciaal kampioen van Oost-Vlaanderen, een 

gouden plak in de judosport, brons op het Vlaams kampioenschap en 

brons op het Belgisch kampioenschap 

Prachtige sportprestaties van Anar:     

gefeliciteeerd met jouw 3 medailles! Top! 

 

Vince Sigin 5A:  jeugdprins carnaval van     

Dendermonde 

Op zondag 29 januari werd Vince verkozen tot 

jeudprins van de stad Dendermonde.              

Zijn mama, Sanne, werd prinses carnaval 2023. 

Het zit dus in de familie... 

Tijdens het carnavalbal 

voor de krokusvakantie bracht Vince zijn eigen 

lied. Heel wat kinderen zagen hem natuurlijk ook 

tijdens de stoet zondag 26 februari.                     

Proficiat Vince! 

 

KLAS IN DE KIJKER 

6A IN HALVE FINALE 
WHIZZKIDS 

Het 6e leerjaar A van juf Kim 

is geslaagd in de 3 vragen-

rondes van Whizzkids.  

Dit is een ICT-wedstrijd voor 
leerlingen in het basisonder-
wijs van het 4e, 5e en 6e leer-
jaar in België en Nederland.  
 
Didactisch gebruik van ICT en 
media binnen de verschillen-
de leergebieden staat cen-
traal. Alle vragen en opdrach-
ten staan in het thema van 
geïntegreerd ICT-gebruik.   
 
Er zijn 3 online halve           
finales met 80 klassen en  
3 finales: voor de 10 beste 
halvefinalisten van het 4e 
leerjaar/groep 6, 5e leerjaar/
groep 7 én 6e leerjaar/groep 
8. De leerlingen werken in de 
klas samen en leren van 
elkaar. De juf is hun coach. 
 
6A stoot rechtstreeks door 

naar de online halve finale. 

Knappe prestatie! We duimen 

alvast voor nog meer succes… 
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INSTAP NIEUWE KLEUTERS  

 

Na de krokusvakantie zijn 3 nieuwe peuters gestart in de jongste 

kleuterklassen: 

• Eden Sematong Peeters in de Julekesklas/K0B 

bij juf Pascale 

• Emil Gevaert in de Giraffenklas/K0C                

bij juf Elke 

• Floris Lefevre in de Giraffenklas/K0C               

bij juf Elke  

Welkom in onze school! We wensen jullie een fijne kleutertijd... 

 

8 ACTIES                                
OPERATIE PROPER        

 

 

 

 

 

1. Opruimen in de 

schoolomgeving                      

2. Engagementsverklaring: 

zie gehandtekende bord 

voorpagina 

3. Herbruikbaar material  

4. Metingen:                     

hoeveelheden afval in 

kaart brengen 

5. Vuinisbakkenplan 

6. Themalessen 

7. Schoolpolis 

8. Opruimen binnen de 

school 

                                                                                                                                  

Sinds januari loopt ‘Operatie proper’ van onze school.   

Wij zijn gestart met het opruimen van de schoolomgeving. Iedere maand is 

één leerjaar (klassen A+B) verantwoordelijk om de buurt rond de school 

afvalvrij te maken. Hiervoor zijn handschoenen en grijpstokken ter             

beschikking. 

Wij hebben uiteraard ook een verzekering via de schoolpolis als de          

leerlingen zich buiten het schoolterrein begeven.  

Elke leerling, leerkracht en medewerker ondertekende het bord dat als    

engagementsverklaring ophangt in de hal van onze school.  

Wij gebruiken brooddozen, drinkflessen, fruit- en koekjesdozen en dus geen 

plastic of aluminiumfolie. Alleen herbruikbaar materiaal is toegestaan.  

In het kader van het vuilnisbakkenplan gaan we dit schooljaar nog een     

afgesloten containerpark maken.       

Wij gaan het afval in bepaalde zones op school in kaart brengen en metingen 

doen van de hoeveelheden.  

Elke week is er ook 1 klas verantwoordelijk voor het opruimen van de speel-

plaatsen.  

In verschillende klassen werden er reeds themalessen gegeven rond          

recyclage en het milieu. 

MOOIMAKERS 
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INFOMOMENT VOOR 
OUDERS IN ONZE 
SCHOOL IN 2023 

LAGERE SCHOOL 

ZATERDAG 25/03  

10:00-12:00 

Algemene openklas- 
en infovoormiddag 

GO! BASISSCHOOL 
ATHENEUM                  

TRADITIE                    
MET TOEKOMST  

 

 

 

 

 

 5 KERNWAARDEN 

                               

INNOVATIE EN     
CREATIE 

WERELDBURGER 

LEERPLEZIER 

EIGENAARSCHAP 

RESPECT  

 

ACTIEF WERKEN 
AAN POSITIEVE  

TOEKOMST-
PERSPECTIEVEN 

   

  

 

 

INFOMOMENT LAGERE SCHOOL > ZATERDAG 25 MAART 

Op zaterdag 25 maart kunnen alle ouders van de oudste kleuters uit de 3e 
kleuterklassen en de lagere school een kijkje komen nemen in de klas van het 
volgend leerjaar. De klasleerkrachten staan u te woord en beantwoorden al 
uw vragen.  

 Voor de kleuters die de stap van K3 naar L1 zetten is er een sessie 
voorzien over schoolrijpheid.  

 De werkjes van de leerlingen van de lagere school en van de kleuters 
zullen te bewonderen zijn in onze tentoonstelling rond het           
jaarthema ‘LEEF GELUK’ met poppenbeurs. 

 Daarnaast zal er ook een digipunt zijn waar u met al uw vragen over 
Smartschool terecht kunt. U kunt hier ook digitaal inschrijven voor 
het oudercontact van donderdag 30 maart. 
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 ...7 leerlingen van het 
1e leerjaar hun Lente-
feest vieren op zondag 
19 maart. Van harte 
proficiat Anna Abbeel, 
Nova Buydts,               
Fien Degevy,                
Ruben Bauwens,         
Milan Cuyt,                   
Art Van Eetvelde en  
Sam Van Overstraeten. 

 ...wij in de lagere school 
op complimentendag 
een actie doen met 
briefomslagen aan de 
kapstokken in de      
gangen.                       
Elke leerling bezorgt de 
leerling voor en na hem 
of haar in het alfabet 
een compliment in de 
briefomslag. De overige 
3 mogen ze zelf kiezen. 
Alle leerkrachten        
bezorgen aan hun     
leerlingen eveneens een 
compliment. 

 ...de oudste kleuters van juf Elke en van juf Bridhe heel wat afval verzameld 
hebben tijdens de zwerfvuilactie van Buurt aan zet in de Boonwijk in de week 
voor de krokusvakantie! Goed gedaan Bolleboosjes en Uiltjes! Als beloning   
kregen de kinderen een beker soep van Buurtpunt Serbos, een initiatief van 
Buurtopbouwwerk Dendermonde. 

 ...het op 1 maart complimentendag is? Geef jij ook wel eens bewust 
een compliment? Ieder mens krijgt graag waardering uit zijn of haar 
omgeving. Voor kinderen is de waardering van hun ouders één van de 
belangrijkste dingen in hun leven. Complimenten geven een kind een 
enorm gewaardeerd gevoel en een boost voor hun zelfvertrouwen. 
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 ...het op woensdag 22 
maart wereldwaterdag 
is. Elke druppel telt!  

Gemiddeld heeft een Belg 
een watervoetafdruk van 
zo'n 7.400 liter per dag.  
47% daarvan gaat naar   
voeding! Door meer plant-
aardig te eten, kunnen we 
onze watervoetafdruk dus 
aanzienlijk verkleinen.   
Maar ook voor bossen is 
minder vlees en meer plant-
aardig eten goed.  

 

 

 

 

 ...we maar liefst 1445 
dozen wafels verkocht 
hebben ten voordele 
van onze school!       
Wat een engagement 
van al onze leerlingen 
en hun ouders…       
Nogmaals duizendmaal 
dank hiervoor! 

 ...de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar zich kunnen inschrijven voor de       
techniekacademie: 
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 ...het leerlingenaantal 
van het 
GO! onderwijs van de 
Vlaamse          
Gemeenschap            
opnieuw is                  
toegenomen. 

Dat blijkt uit de jaarlijkse 
februaritelling in het leer-
plichtonderwijs door het 
Agentschap voor Onderwijs-
diensten. Het GO! telt nu 
231.497 leerlingen. Dat zijn 
er 4.647 meer dan in       
februari ‘22. Een deel van 
die groei is te wijten aan de 
demo-grafische evolutie, 
maar het GO! wint ook aan 
marktaandeel. “Deze groei 
is het resultaat van het   
harde werk door onze    
collega’s in al onze       
scholen”, oordeelt            
afgevaardigd bestuurder 
Koen Pelleriaux.            
“Maar het betekent ook dat 
er meer leerkrachten zullen 
nodig zijn. De nood aan een    
grondige modernisering 
van de lerarenloopbaan en 
van de onderwijs-
organisatie is hoog.”  

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

MAART 2023 

Wo 1 
1A ICT                  DZD 6B + 4B 

Complimentendag - Start jeugdboekenmaand 

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

Professionalisering: Didactisch rekenen > juf Jana en juf Petra 

Vr 3 

8:45 - 10:00: Project jongste kleuterklassen met leerlingen KA                  

L6A Consult op CLB (voormiddag) 

Professionalisering: Cursus EHBO > meester Niels en meester Stef 

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

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

Ma 6 
Zwemmen K3 Les 2 

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

Di 7 

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

Jeugdboekenweek ism de stadsbib: Knuffelzacht poezenverhaal              

’Boos op baasje’ 

9:00 K2A + K3A      -      9:45 K2B + K3B      -      13:45 K2C + K3C  

Wo 8 DZD 5A + 3A 

Do 9 
3A techniek       3B ICT      4A meetcircuit                4B /    

Professionalisering: Datageletterdheid > Directeur 

Vr 10 
L6B Consult op CLB (voormiddag) 

Professionalisering: Cursus EHBO > meester Niels en meester Stef 

Za 11 Professionalisering: Sherborne studiedag - juf Livy                      :::::::::::::::: 

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

Ma 13 

Zwemmen K3 Les 3         

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

Start jaarproject ‘LEEF GELUK’ 

Di 14 

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

Jeugdboekenweek ism de stadsbib: Cecilia Ondersteboven van auteur    

Ingrid Verhelst 

9:00 L3A/B      -      10:30 L4A/B 

Professionalisering: ‘Denken in taal’ > juf Riet 
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ACTIVITEITENKALENDER  

MAART 2023 

Wo 15 

DZD 5B + 3B  

L5A jeugdboekenweek ism stadsbib - Geluksspel: 8:45 - 10:00 

L6: Kennismaking met het secundair onderwijs 

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

L5 CC Belgica Bazar: 13:30 

Vr 17 L6B jeugdboekenweek ism stadsbib - Geluksspel: 8:45 - 10:00 

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

Zo 19 LENTEFEEST leerlingen L1                       ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 20 

Zwemmen K3 Les 4  

L6A jeugdboekenweek ism stadsbib - Geluksspel: 13:20 

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

Oudste kleuters CC Belgica: ‘FROEFROE - Zippi’ 

Di 21 

 

GOED DOEL uitwerking bij de vakken LVB - Vredeseilanden:                      

thema voedsel 

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

L5A Workshop vilten 

L5B jeugdboekenweek ism stadsbib - Geluksspel: 13:20 

 

Wo 22 1B ICT         DZD 6A + 4A 

Do 23 

 

GOED DOEL uitwerking bij de vakken LVB - Vredeseilanden:                      

thema voedsel 

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

L5B Workshop vilten  

Vr  24 Jeugdboekenweek ism stadsbib - jongste kleuters ‘Verhalenkat’: 10:00 
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ACTIVITEITENKALENDER  

MAART 2023 

Za 25 
Openklasdag lagere school + Tentoonstelling geluk Kleuter/Lager met   

infosessie K3 naar L1 en digipunt Smartschool 

Zo  26 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma  27 
Zwemmen K3 Les 5 

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

Di 28 
GOED DOEL uitwerking bij de vakken LVB - Vredeseilanden:                     

thema voedsel 

Wo 29 

1A ICT           DZD 6B + 4B 

AN-klas: Uitstap naar Antwerpen 

 

Do 30 

GOED DOEL - uitwerking actie LO/LVB - Vredeseilanden: thema voedsel 

Actie in de praktijk: ‘Run & bike’ > olv meester Niels en meester Stef 

Oudercontact + Rapport DW 3  

Infomoment 1e Communie: 19:00 

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

Vr 31 
Dag van de leerling 

Paaszoektocht kleuters en lager 

Houd onze facebookpagina   

in het oog  

Volg ons op instagram 


