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Jaarthema GELUK 

schooljaar 2022-2023 

Het was een stralende 1 september na een prachtige zomer. Ondertussen 
zit de eerste maand van het nieuwe schooljaar er al weer op. De gouden 
weken van kennismaken en aan de groepssfeer werken zijn altijd heel  
waardevol voor een vlotte klaswerking tijdens de rest van het schooljaar. 

Geluk zit vaak in kleine dingen: samen leren, werken, sporten, spelen en  
plezier maken op school, … Goed zorgen voor jezelf en voor elkaar, in de 
klas en op de speelplaats, is heel belangrijk. Op naar een boeiend en        
gelukkig schooljaar 2022-2023 voor alle leerlingen en het schoolteam! 

Iedere leerkracht maakte zijn 
eigen persoonlijke emoji of 
cartoonfiguur. 
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VOORWOORD  

GEACHTE OUDER,  

BESTE LEERLING, 

 

Hier is de nieuwste, 

maar tegelijkertijd de    

echte eerste          

schoolkrant van dit 

schooljaar. Een nieuw 

jaar is gestart en we 

kunnen tevreden      

terugblikken op de 

maand september. We 

wensen alle 435        

kinderen een succesvol 

schooljaar toe. 

Bij de start van het 

nieuwe schooljaar 

mochten we ook enkele 

nieuwe leerkrachten 

verwelkomen op onze 

basisschool:                

Katrien Van Hoecke bij 

de oudste kleuters, 

Daan Van Houwe in het 

3e  leerjaar A,           

Quinten Poppe in het  

4e leerjaar B en            

Charlotte D’Haese in 

het 5e leerjaar B.  

  

 

Samen met het volledig schoolteam hebben ze zich de voorbije weken al 

gesmeten en mee vorm gegeven aan ons onderwijs.  

Van september herinneren we ons de ‘Strapdag’, die ondanks het   

slechte weer, een succes was. Een zeer groot aantal kinderen en ouders 

trotseerden het weer te voet of met de fiets, waardoor het rond het 

schoolgebouw alvast een stuk veiliger was.  

En natuurlijk was er de scholenveldloop waarvoor een recordaantal van 

73 leerlingen van onze school waren ingeschreven. Ons team             

supporterde hard en alle kinderen zorgden voor hun eigen persoonlijke 

overwinning op het parcours. Proficiat:  winnen is fijn, maar doorzetten 

is een absolute pluim waard! 

Naast de vernieuwde kangoeroewerking die in oktober start,                 

de middagactiviteiten, de digitalisering op klasniveau en de vormgeving 

van het project ‘Wie leest die wint!’ dat we vorig schooljaar wonnen, 

staat onze school de komende maanden nog voor een aantal grote    

infrastructurele en andere uitdagingen:  

• de creatie van een nieuwe leraarskamer en multidisciplinaire    

ruimte 

• een nieuwe vloer voor de nieuw ingerichte kleuterklas 

• de start van de bouw van een amfitheater op de speelplaats 

• het nieuwe project ‘De Leespil’ rond boekstimulatie in onze        

kleuterklassen, in samenwerking met de bibliotheek van               

Dendermonde, waarbij we ook ondersteuning vragen van alle       

mama’s en papa’s 

We zijn ook fier dat we als school werden geselecteerd voor het project 

‘Expeditie Taal’ in samenwerking met de universiteiten Gent en       

Leuven. Meer informatie over dit project volgt nog in een volgende   

infobrief. 

Ik wens iedereen alvast een stimulerend en zinvol schooljaar toe. 

   

  Met vriendelijke groeten, 

  Kathy Van Langenhoven 

  Directeur  
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UIT HET LAATSTE NIEUWS  

PERSARTIKEL 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VERKEERSWEEK  & 

STRAPDAG 16.09.2022 

De week van 12 tem 
16.09.2022 stond in het teken 

van verkeerseducatie.     
Meester Niels en meester Stef 

zorgden samen met de       
klasleerkrachten voor de           

begeleiding van de              
praktijklessen. We zijn dan ook 

heel fier dat we bekroond 
werden met de zilveren      
medaille! Alle kinderen       

oefenden in het verkeer of op 
de speelplaats en kregen hun 
brevet. De leerlingen van het 
6e legden hun fietsexamen af 

rond de school in de            
nabijgelegen straten. Vrijdag 
16.09, STRAPDAG, kregen de 

kinderen die te voet of met de 
fiets naar school kwamen een 

leuk gadget. 

FIETSREGISTRATIE 

Op woensdagen 14 en 
21.09.2022 waren de           
medewerkers van het          
fietsatelier van de stad       

Dendermonde op school voor 
de fietsgravering.  
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ONZE SCHOOLHONDEN >  MARIE, AMEDÉE EN MOLLIE 

INTERVIEW MET JUF JANA L4B EN JUF KIM L6A 

Naam:   Mollie   Amedée (Dédé)  Marie en haar 4 pups 

    Ras:   Cavalier King Charles Chihuahua  Praagse Rattler 

    Geboren op:  18.03.2016  04.10.2021  15.10.2019 

    Op school:  elke woensdag  elke donderdag  elke donderdag, maar 
         momenteel in bevallingsrust 

    Klashond sinds:  2017 in L6A  februari 2022 in L4B januari 2019 in L4B 

    Heeft een hekel aan: ruzie   kartonnen dozen ruzie  

    Hobby’s:  wandelen  achter Marie aanlopen, spelen met een balletje, 
      op de schoot zitten slapen tijdens de lessen 
         zonder te snurken                            

    Favoriete eten: kippenwit  vlees   kip 

    Favoriete snack: hondensnoepjes hondensnoepjes botje voor de tanden 

Juf Kim bracht haar hond ooit voor het eerst mee naar de klas op werelddierendag in 2017. Dat viel zo 
goed mee dat ze het nog een paar keer deed. Sinds vorig schooljaar komt Mollie wekelijks op 
woensdag mee naar het 6e leerjaar. Soms doet ze een wandelingetje en likt ze aan de kinderen hun 
handen, maar ze durft ook wel eens snurken in de klas… Jarige leerlingen brengen vaak                       
hondensnoepjes mee voor haar. Vorig schooljaar is ze 1 kg bijgekomen! 

Juf Jana: ‘Wanneer er iemand verdrietig is, zal Amedée zijn best doen om haar/hem te troosten. Als hij 
een kartonnen doos ziet, dan moet die altijd in kleine stukjes worden gedaan. Marie is op 05.09.2022 
mama geworden van 4 schattige pups. Ze laat zich horen als er ruzie ontstaat. Ze wilt daarmee     
bereiken dat de ruziemakers het vlug uitpraten.’ 
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Op ‘Luie vrijdag’ 
30.09.2022 organiseren 
wij onze jaarlijkse          
eetavond, die de voorbije 
jaren jammer genoeg 
niet kon doorgaan.     
Vanwege de                 
verbouwingen op onze 
campus vervangen we 
ons eetfestijn door een 
take-away, in               
samenwerking met onze 
vaste traiteur.        

De opbrengst hiervan 
gaat naar                   
werkmaterialen voor 
onze kinderen en de 
bouw van een              
amfitheater op onze 
speelplaats. Wij telden 
237 bestelde gerechten 
en bedanken iedereen 
voor de steun! 

   

  

 

CC BELGICA > TONEEL  

‘VIERKANT ROND’ > JONGSTE KLEUTERS > 29.09.2022 

CC BELGICA > FILMVOORSTELLING THEMA PESTEN 

‘PUDDING T’ > L3 & L4 > 22.09.2022 

Arme Iwan Olsen. Op school wordt hij door bullebakken 
gepest en thuis gaat het al niet veel beter. Pa vindt hem 
een slappeling, een loser en alles behalve de Tarzan waar 
hij altijd van gedroomd heeft. Maar dat verandert     
wanneer Iwan een vrolijke banjo spelende heks ontmoet 
die hem superkrachten geeft.  

De pestkoppen krijgen meteen een koekje van eigen 
deeg. En nu hij de beste is in alles, wordt het leven vast 
een lolletje. Maar is dat wel zo?  

Een jaar na de verfilming van Ole Lund Kirkegaards boek 

'Orla de kikkerslikker' is er nu Pudding T gebaseerd op zijn 
klassieker 'Pudding Tarzan'. Het resultaat is een vrolijke 
film over de ellende van pesten en de noodzaak om steeds    
jezelf te blijven. Deze buitenschoolse activiteit kadert in de 
lessen rond sociale vaardigheden. 
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4 BOUWSTENEN VAN 
STERK LEESONDERWIJS  

Kort interview uit Klasse met 
professor Iris Vansteelandt 

1. Een krachtige, motiverende 
leesomgeving:                       
Zorg voor warme 
en inspirerende leesplekken. 
Zo maak je lezen heel         
zichtbaar. Want zien lezen, 
doet lezen. 
2. Een leescompetent team: 
Je kan als school met handige 
methodieken werken zoals 
LIST of Kwartiermakers. Lezen 
moet in het DNA van de 
school terechtkomen. 
3. Monitoring en feedback: 
Door leesgesprekken en      
observatie kan je veel te     
weten komen over de        
leerlingen.                                        
4. Een breed leesnetwerk: 
Betrek ouders en grootouders 
maar ook de lokale bibliotheek 

of organisaties. Goed        
leesonderwijs stopt niet aan 
de schoolpoort.   

 

 

In samenwerking met de Universiteit Gent en de Hogeschool 
Odisee werkt het volledige schoolteam 2 dagen rond het 
thema begrijpend lezen. De kleuters 
en leerlingen zijn dus klasvrij en   
moeten op donderdag 6 en vrijdag 7 
oktober niet naar school komen.  

Lezen is een sleutelvaardigheid in het onderwijs en de samenleving.        
Naast cognitieve aspecten van lezen (strategieën voor het decoderen en 
begrijpen van teksten) zijn ook affectieve aspecten (leesmotivatie en                         
bekwaamheidsperceptie) essentieel om een competente en gemotiveerde 
lezer te worden én blijven.                                                                                
Daarom werken we voor onze pedagogische  studiedagen samen met     
professor Iris Vansteelandt van de Universiteit Gent. Zij behaalde haar 
doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen met het proefschrift 
‘Leesattitude en -motivatie van beginnende leraren: Een onderzoek naar 
de evolutie van de lerarenopleiding, naar instroom in het lerarenberoep 
en naar de impact van een professionaliseringsprogramma’.                       
Zij is specialiste in begrijpend lezen, leesmotivatie en leesbeleid. 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN  

6 & 7 OKTOBER 2022  

IN HET KADER VAN BEGRIJPEND LEZEN 

  

Tijdens de LIST-les (Lezen IS Top), elke dag het eerste lesuur, kunnen de 

leerlingen op een vaste dag per leerjaar hun uitgelezen boeken terug-

brengen en nieuwe boeken meenemen. We werken met een 

scansysteem op de tablet waarbij de QR-code achteraan in het 

boek wordt gescand op naam van de leerling.  

Elke leerling mag telkens maximum 3 boeken uitlenen die   

altijd in de klas blijven. Het is de bedoeling dat de leerlingen 

van het 2e tem het 6e leerjaar per schooljaar 25 boeken lezen. 

Juf Sascia zorgt ervoor dat alles vlot verloopt in de           

schoolbibliotheek.   Als communicatiemedewerker van onze 

school is haar bureau in de bib. 

WERKING VAN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK  
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DIGITALE  

ZELFSTANDIGE DAG 

Elke woensdag vanaf oktober    
zullen de leerlingen             

zelfstandig een leerpad    
afleggen via BookWidgets op 
de laptops. Ze zijn dus die dag 

de eigenaar van hun           
leerproces en bepalen zelf in 

welke volgorde en hoe ze 
leerstof verwerken en        

inoefenen.  

 

 

 

Ze krijgen daarbij directe 
feedback en staan steeds in 

contact met de                    
klasleerkracht, die het proces 

en de resultaten vanaf de   
eigen computer mee kan   

opvolgen. Juf Ina,                  
verantwoordelijk voor de  

digitalisering, is ook          
aanwezig in de klas om de 

leerlingen vertrouwd te     
maken met de hard- en soft-

ware. De leerkracht            
ondersteunt eerder bij het 

inhoudelijke.  

‘MOS’ >  

MILIEUZORG OP SCHOOL 

Bij het begin van het nieuwe schooljaar stonden er ook een aantal 
lessen in het teken van sorteren en afval. Bewustmaking en actief 

werken rond het thema milieu begint van jongs af aan.  

NIEUWE COLLEGA’S NEMEN DEEL AAN  

STARTERSEVENT VAN HET LEERCOLLECTIEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts>boven: meester Quinten L4A, juf Sascia      
communicatiemedewerker/leesbeleid, meester Bart boekhouder/
secretariaat en meester Daan L3A - Van links naar rechts>onder:  
juf Frieda ondersteuner kleuters, juf Sofie kleuters (Centrum &  
Leefschool) en juf Katrien kleuters KC2B en KC2C/Vosjesklas 

Woensdagnamiddag  
21.09.2022 kregen de nieuwe 
collega’s een uiteenzetting 
over de GO!-visie van           
algemeen directeur Tania De 
Smedt. Zij volgden ook work-
shops samen met alle nieuw-
komers binnen de scholen-
groep. Het Leercollectief telt 
7550 leerlingen en meer dan 
1500 personeelsleden. 
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• Iedere maandag-,     
dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag kunnen de 
leerlingen de rust van de 
schoolbibliotheek         
opzoeken.   

Ze mogen er in stilte lezen 
tussen 12u20 en 13u15 
onder het toeziend oog 
van juf Sascia. 

• Het schoolkoor wordt      
begeleidt door juf Ina en 
komt wekelijks samen op 
vrijdag in de klas van 
meester Daan/L3A.  

 …de leerlingenraad terug bijeengekomen is onder leiding van juf Fien en 
meester Niels. We doen verder met de kinderen van vorig schooljaar tot 
aan de herfstvakantie: Olivia L3B, Melody L4B, Vince L5A, Sirin L6A en Nel 
L6B. De begeleiding van de kleuters door de leerlingen van het lager       
tijdens de middagspeeltijd is weer op gang gebracht. Daarnaast zijn ze ook 
al bezig met het voorbereiden van een Halloweenactiviteit die zal             
plaatsvinden op de Dag van de leerling vrijdag 28.10.2022 in de namiddag. 

 …we opnieuw gestart zijn met de middagactiviteiten: 

• Het onderhoud van de moestuin onder leiding van meester Niels vindt 
plaats in groepjes van 6 leerlingen zowel op maandag- als donderdagmiddag. 
Maandag zijn het de kinderen van het 2e, 4e en 6e leerjaar en donderdag het 
1e, 3e en 5e leerjaar. Per klas is er 1 leerling aanwezig volgens de regeling van 
het takenbord in de klas. De eerste weken werd het zomeronkruid             
weggewerkt, gevolgd door het aanbrengen van de worteldoek en het leiden 
van de intussen sterk gegroeide klimplanten. Daarnaast bekijken ze ook wat 
het beste is om te planten en in te zaaien in de toekomst. 

• Meester Stef is van start gegaan met sport en spel op maandag en vrijdag.  
Hij gaat langs in de klassen om te melden welk leerjaar wanneer aan de beurt 
is en werkt aan een competitieplanning voor de komende weken. 
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Poster in de kijker 

 ...dat we dit schooljaar met een recordaantal deelnemers van maar liefst 73 
leerlingen vertegenwoordigd waren op de scholenveldloop!!!  Deze vond 
plaats op woensdagnamiddag 21.09.2022 in het sportcentrum te Sint-Gillis-
Dendermonde. De school behaalde 1 bronzen medaille in de reeks van het 
5e leerjaar met Eve Mannaert; Gioelia en Millie werden 4e en 5e. Bij de 
meisjes van het 4e leerjaar werden Milla, Nahia en Tess 4e, 6e en 7e.       
Rosalie werd 5e bij het 3e leerjaar. Ook meester Niels en meester Stef     
verdedigden de eer van onze school… Proficiat aan alle sportievelingen die 
deelgenomen hebben!  

 …de kleuterafdeling en ieder leerjaar van de lagere school vanaf dit    
schooljaar gesloten facebookpagina’s hebben. Hier plaatsen de               
klasleerkrachten foto’s van de jarige kinderen, berichten en beeldmateriaal 
rond de werking in en buiten de klas. Hiermee respecteren we ook de wens 
van sommige ouders om beelden van hun kinderen niet openbaar te     
plaatsen in het kader van de GDPR. Blijf zeker ook onze algemene          
Facebookpagina en Instagram-account van de school volgen! 

 ...het op woensdag 28.09.2022 ‘Dag van de sportclub’ was! Iedere leerling 
kon dan in de outfit van zijn sport(vereniging) naar school komen. 

 ...de leerlingen van het 5e leerjaar naar Buggenhoutbos gaan voor een    
oriëntatieloop op dinsdag 04.10.2022. In de voormiddag komen de         
leerlingen alles te weten over kaartlezen, oriënteren met en zonder kaart, 
kompasgebruik. Aan de hand van een gezamenlijke tocht en steroriëntatie 
wordt dit nadien in de praktijk omgezet. In de namiddag doen de leerlingen 
een grote omloop in kleinere groepjes.  
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 ...onze leerlingen van het eerste leerjaar op vrijdag 23.09.2022 genoten    
hebben van het jaarlijkse Tetterfeest in Dendermonde. Ze maakten kennis 
met kinderkrant ‘De Tettergazet’. Mascottes zijn Rinocco, Kleine Moes,   
Haarbal en Roefel, die de Harige Bende vormen. Zij nodigen bij het begin van 
het schooljaar telkens de kinderen uit het eerste leerjaar van alle              
Dendermondse basisscholen uit. Het doel is om de kinderkrant te leren    
kennen. De Tettershow vond plaats in Zaal ‘t Sestich van de Dendermondse 
bibliotheek. Alle kinderen kregen een leuke brooddoos van de Jeugddienst 
van de stad Dendermonde. 

 

 ...het op woensdag 05.10.2022 ‘Dag van de leerkracht ‘ is! Voor kinderen is 
school veel meer dan alleen een plek om te leren. Het is een veilige plaats 
om zich te ontwikkelen in een sfeer van welbevinden en geborgenheid. 
‘Saved by the bell’ zet het thema ‘goedvoelen op school’ dit jaar in de kijker. 
Op 5 oktober laten heel veel scholen de schoolbel extra rinkelen om zo     
aandacht te vragen voor het recht op goed onderwijs voor iedereen op de 
Internationale dag van de Leerkracht. Het is een hefboom voor ontwikkeling 
en gelijke kansen. Ook wij doen mee! 

 ...het op woensdag 05.10.2022 sportdag is 
voor de kleuters. Meester Niels en meester Stef 
zijn nog volop bezig met de planning. We kunnen 
wel al verklappen dat de kinderen zich kunnen 
uitleven in springkastelen! 

Poster in de kijker 
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ACTIVITEITENKALENDER  

OKTOBER 2022 

Za 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 2 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 3 
1A  /                        1B meetcircuit            2A techniek                 2B / 

Nascholingen: juf Kim > opleiding vertrouwenspersoon - Cohezio 

Di 4 L5 – Oriëntatieloop Buggenhoutbos 

Wo 5 
Sportdag kleuters in samenwerking met de leerlingen van L6A + L6B 

1A ICT                        Digitale Zelfstandige Dag 4A + 4B 

Do 6 Pedagogische studiedag – leerlingen klasvrij 

Vr 7 
Pedagogische studiedag – leerlingen klasvrij 

Nascholingen: juf Petra B & juf An J > Kaatje Klank - Odisee 

Za 8 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 9 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 10 

Zwemmen L2 Les 3 

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

Nascholingen: meester Quinten & meester Daan > Edi-Model - Collegagroepen / 

directeur Kathy Van Langenhoven > Netwerkdag 

Di 11 

L1 – Kronkeldiedoe / L4 - Talentententoonstelling 

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

Nascholingen: juf Petra VG > Mentor als rots 

Wo 12 
Digitale Zelfstandige Dag & MEGA 6A + 6B 

L1A+L1B: Herfstactiviteit in Grembergen 

Do 13 

Zwemmen L3 Les 4 

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

Nascholingen: directeur Kathy Van Langenhoven > Traject Nordic Benelux -       

E-twinning 

Vr 14 
Nascholingen: directeur Kathy Van Langenhoven > Traject Nordic Benelux -       

E-twinning 

Za 15 
Nascholingen: directeur Kathy Van Langenhoven > Traject Nordic Benelux -       

E-twinning :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 16 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
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     Houd onze facebookpagina in het oog                 Volg ons op instagram 

ACTIVITEITENKALENDER  

OKTOBER 2022 

Ma 17 

Zwemmen L2 Les 4     1A  techniek       1B /       2A ICT        2B meetcircuit 

Nascholingen: juf Riet > Traject Nederlands voor anderstalige kinderen /           

juf Valerie, juf Elke M & directeur Kathy Van Langenhoven > Expeditie taal in 

samenwerking met Universiteit Gent 

Di 18 
6A  /                     6B techniek                5A meetcircuit           5B / 

Debat kandidaten leerlingenraad 

Wo 19 

2e leerjaar A > 9u30 - 11u00 (20-25lln) – Kids on Ice 

Digitale Zelfstandige Dag 5A + 3A 

Gemeenschappelijke vorming kleuterteam:                                                   

LIST in samenwerking met de PBD 

Do 20 Zwemmen L3 Les 5              3A /            3B /                4A techniek          4B/ 

Vr 21  Verkiezing leerlingenraad schooljaar 2022-2023 

Za 22 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 23 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 24 Zwemmen L2 Les 5         1A  /          1B /         2A meetcircuit        2B techniek 

Di 25 

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

Oudste kleuters: ‘DierEnLied’ in CC Belgica 

Gemeenschappelijke vorming team lager:                                                               

LIST in samenwerking met de PBD 

Wo 26 

2e leerjaar B > 9u30 - 11u00 (20-25lln) – Kids on Ice               1B ICT     

Digitale Zefstandige Dag 5B + 3B 

Nascholingen: juf Petra VG, juf Marina & juf Elke DR > CSF - Risicokinderen in 

De Kleine Icarus 

Do 27 
Oudercontact + Rapport DW 1 

Zwemmen L3 Les 6           3A /           3B /             4A /              4B meetcircuit 

Vr 28 
Gezellige dag – Dag van de leerling met in de namiddag Halloweenactiviteit > 

organisatie leerlingenraad 

Za 29 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 30 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 31 Herfstvakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


