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Speciale editie !!! enkel voor het Centrum !!! 

 

Graag nodigen wij u uit op zaterdag 27 augustus 2022 

voor een interactief infomoment en kennismaking met de                 

klasleerkracht. 

 

 

 

 

 

Ingang: groene poort Geldroplaan  

–>ons zorgteam begeleidt u naar de betrokken klas 

Programma: zie pagina 3 

Graag per mail via Smartschool aan de leerkracht bevestigen                

of je langskomt! 
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VOORWOORD  

BESTE OUDER,  

BESTE LEERLING, 

                      
Ook al zouden          
sommigen dat         

misschien wel willen,  
de vakantie kan niet 

blijven duren.               
De school opent       

binnenkort opnieuw de 
deuren voor de         

aanvang van een leuk 
maar vooral een 

leerrijk jaar.  

 
Op onze speelplaats en 
in de klassen komt het 

schoolleven in          
september terug op 

gang:                
leergierige kinderen, 

enthousiaste juffen en 
meesters. Hier en daar 

zie je een nieuw 
gezichtje, voorzichtig 

en misschien een    
beetje angstig, op zoek 

in de nieuwe school.      

  

 We heten iedereen van harte welkom op onze Basisschool Atheneum 
Dendermonde! 

 

Dit schooljaar werken we aan het thema ‘GELUK’. Wat is geluk?         
Wat maakt een mens gelukkig? Hoe bouwen we aan ons eigen geluk?  

 

Op donderdagochtend 1 september ontvangen we alle kinderen met 
een warm onthaal. ‘s Namiddags bent u welkom vanaf 15.00 uur voor 
een drankje en een gezellige babbel met de klasleerkracht van uw kind. 

 

Om u vooraf gericht te informeren over de eerste schooldag, alsook 
over de klaswerking, willen we u toch al graag uitnodigen voor een     
infomoment op zaterdag 27 augustus 2022. Het programma met     
concrete uren vindt u op pagina 3. 

Indien u aan het infomoment wenst deel te nemen, stuurt u via 

Smartschool een mail naar de klasleerkrachten van de betrokken      

kleuterklas of het betrokken leerjaar vóór donderdag 25 augustus 2022.  

 

 

Tot slot wil ik u nu al bedanken voor het vertrouwen dat u in onze 
school stelt. Samen met u en het voltallig schoolteam ga ik op weg om 
uw dochter of zoon zo goed en efficiënt mogelijk te begeleiden.  

Het allerbelangrijkste is dat uw kind graag naar school komt, zich goed 
en veilig voelt… in de klas, bij de juf, op de speelplaats en tussen haar of 
zijn vriendjes. Alle moeilijkheden, groot en klein, willen wij samen met u 
oplossen. 

 

Hebt u nog vragen? Contacteer ons. 
Ik wens iedereen, leerkrachten, ouders en natuurlijk onze kinderen,   
een heel fijn schooljaar toe. 

 

    Met vriendelijke groeten, 

 

    Kathy Van Langenhoven 
 Directeur GO! Basisschool Atheneum Dendermonde                  
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WELKOM! 

Onze kernwaarden 

  

innovatie en creatie  

 

 

 

wereldburger 

  

 

 

 

leerplezier  

 

 

 

 

eigenaarschap  

 

 

 

 

respect 

 

 

  

 

 

  Kleuterschool Lagere school 
  

9.00 Peuters en jongste kleuters  
Leeuwtjesklas:  
juf Lynn De Droogh 
Julekesklas:   
juf Pascale Roelandt 
Giraffenklas:  
juf Elke Scholliers 

1ste leerjaar A:                          
juf Valerie Bertin 
 
1ste leerjaar B:                          
juf Yaëll De Moor 
  

9.30   2de leerjaar A:                                
juf Lies Tas 
  
2de leerjaar B:                                
juf Myriam De Donder 

10.00 Oudste kleuters 
Bolleboosjesklas:  
juf Elke De Ridder 
Vosjesklas:  
juf Katrien Van Hoeck en 
juf Julie Brusselmans 
Uiltjesklas:  
juf Bridhe Van Ranst 

3de leerjaar A:                                
juf Ina De Pauw en                        
meester Daan Van Houwe 
  
3de leerjaar B:                                
juf Tabita Christiaens 

10.00   Infosessie werking cognitief 
sterk functionerende        
leerlingen en zorg -             
Lokaal L1B 
juf Petra Van Goethem en          
juf Marina 

10.30   4de leerjaar A:                            
meester Quinten Poppe 
  
4de leerjaar B:                                
juf Jana De Wit 

11.00   5de leerjaar A:                                 
juf Katrien Geerinckx 
  
5de leerjaar B:                                
juf Charlotte D’Haese 

11.30   Infosessie FRANS voor      
ouders van kinderen L4 en 
L5 - Lokaal Talenklas (op de   
overloop) 
juf Ann 

11.30   6de leerjaar A:                                 
juf Kim Vanbellingen 
  
6de leerjaar B:                                
juf Evie Vanderstuyft 

12.00   Infosessie werking cognitief 
sterk functionerende        
leerlingen en zorg -             
Lokaal L1B 
juf Petra Van Goethem en          
juf Marina 
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MEEBRENGEN                       
OP 1 SEPTEMBER 2022 

 een pennenzak          
(enkel voor lager) 

 een gezond                    
tussendoortje in een 
doosje 

 een drankje/drinkfles 
(enkel water voor het  
lager)  

 een lunchpakket  in een 
brooddoos 

 

 

 

 

 

AFSPRAKEN           

EERSTE SCHOOLDAG 

 De kinderen worden welkom geheten op school door het      
schoolteam vanaf 8.00 uur. Ons team staat op de speelplaats  
paraat zodat de jongste kinderen, alsook de nieuwe kinderen, 
binnen de juiste klasgroep worden opgevangen.  

 De eerste schooldagen zetten onze leerkrachten extra in op     
welbevinden en groepsdynamiek. Ze worden meteen                     
ondergedompeld in het jaarthema ‘GELUK’.  

 Vanaf vrijdag 2 september kunnen de leerlingen lager vanaf    
8.15 uur vrijblijvend naar de klas.  

 Voor het brengen en afhalen van uw zoon of dochter doorheen 
het schooljaar: zie ook punt 2 in de infobrochure op onze       
website. 

 De lesdag start om 8.30. U kan uw kind naar school brengen    
tussen 8.00 en 8.30. Het einde van de lesdag:  

 Kleuters: alle kleuters worden aan de betrokken klas    
afgehaald tussen 15.05 en 15.15. 

 Lager: zie schema hieronder 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 
8.00 – 8.30 Brengen van uw kleuter of lager schoolkind: 

Fietsers en leerlingen L3, L4, L5 en L6: Groene poort Zuidlaan 
Kleuters, L1 en L2: Via de poort Geldroplaan 

Afhalen 
12.05 – 
groene 
poort   
Zuidlaan 

    3de en 4de     
leerjaar 
5de en  6de     
leerjaar 

    

Afhalen 
12.05 – 
Glazen deur 
Geldroplaan 

    1ste leerjaar: 
kleuterspeel-
plaats 
 
2de leerjaar: aan 
het tuinhuis 
kleuterspeel-
plaats 

    

Afhalen 
15.05 – 
15.15  
groene 
poort  
Zuidlaan 

3de en 4de 
leerjaar 
5de en 6de 
leerjaar 

3de en 4de 
leerjaar 
5de en 6de 
leerjaar 

  3de en 4de 
leerjaar 
5de en 6de 
leerjaar 

3de en 4de 
leerjaar 
5de en 6de 
leerjaar 

Afhalen 
15.05 – 
15.15   
Geldroplaan 

1ste leerjaar: 
kleuterspeel-
plaats 
 
2de leerjaar:  
aan het tuinhuis 
kleuterspeel-
plaats 

1ste leerjaar: 
kleuterspeel-
plaats 
 
2de leerjaar: 
aan het tuinhuis 
kleuterspeel-
plaats 

  1ste leerjaar: 
kleuterspeel-
plaats 
 
2de leerjaar: 
aan het tuin-
huis kleuter-
speelplaats 

1ste leerjaar: 
kleuterspeel-
plaats 
 
2de leerjaar: 
aan het tuinhuis 
kleuterspeel-
plaats 
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VERJAARDAGEN 

Als een kind(je) op onze 
school verjaart, wordt zij/
hij in de klas altijd gevierd.  

We vragen geen traktaties 
of individuele geschenkjes 
mee te brengen en dit in 

het kader van het         
gezondheidsbeleid.       

   Ze worden terug           
meegegeven naar huis en 

dus niet uitgedeeld.  
Veel ouders kiezen reeds  

vrijblijvend voor een     
alternatief.  

Een jarig kind kan bij zijn 
verjaardag een leesboek 
schenken aan de klas. Dit 

boek blijft in de klas en 
wordt aan de klasbib 

toegevoegd.  Het kind 
mag zijn naam, het jaar 
en een wens schrijven 
in het boek (lager) of 
een tekening maken 

(kleuter). Het boek kan 
u zelf aankopen, een           
suggestie aan de juf 

vragen of een           
boekenbon geven. 

 

Bedankt om hier        
rekening mee te       

houden! 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Huiswerkklassen en ‘Leren leren’ – enkel voor de lagere school:  

Het schoolreglement en de infobrochure 2022 – 2023 kan u lezen op de website 
van de school.  

 

Facturatie maximumfactuur:  

Deze wordt in 3 schijven opgehaald (werkwijze: zie ook informatiebrochure op de 
website en schoolreglement). Gelieve stipt de voorschotten te betalen.                

De eindafrekening gebeurt op het einde van het schooljaar. Het tegoed wordt  
teruggestort. Het eventueel tekort wordt gefactureerd. 

 

Schoolbenodigdheden lagere school:  

Op de volgende pagina geven wij u een overzicht per leerjaar van wat u voor 
uw kind moet voorzien. 

Zie ook brief bij het rapport eind juni 2022.  
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SCHOOLBENODIGDHEDEN 

 L1: 1 flappenmap  voor het bewaren van taken, 4 te sluiten doosjes voor kleine kaarten, pennenzak 

met gommen, potloden, stiften, puntenslijper met doosje, schaar, lijmstift (elk kind ontvangt een    

basispakket begin schooljaar) + knutselschort of oude t-shirt 

Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4 

Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water 

Het is niet nodig om etiketten te kopen voor op de mappen en schriften. Hiervoor zorgen de 
leerkrachten van het 1ste leerjaar. 

L2: 1 gewone ringmap A4 voor WO, 2 bestekmapjes voor toetsen, 3 te sluiten doosjes voor kleine 

kaarten, pennenzak met gom, lijmstift, potloden, stiften, puntenslijper met doosje, gele fluostift,     

vulpen met inktpatronen, kleurpotloden (elk kind ontvangt een basispakket begin schooljaar) +     

knutselschort of oude t-shirt 

Extra voor de lessen WO: 1 foto van de grootouders aan beide kanten + foto’s van baby tot het   

tweede leerjaar 

Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4 

Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water 

L3: 1 flappenmap voor huistaken, pennenzak met schrijfpotlood, gom, kleurpotloden, stiften,          
puntenslijper met doosje, lijmstift, schaar, lat, pen, groene balpen en fluostift (elk kind ontvangt een 
basispakket begin schooljaar – dit materiaal blijft in de klas) 
Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4 
Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water 

Voor thuis: geodriehoek 

L4: 1 bestekmapje, pennenzak met gom, schrijfpotlood, kleurpotloden, stiften, puntenslijper met 
doosje, lat, pen, groene balpen, blauwe en groene fluostift, een zwarte of blauwe whiteboardmarker, 
lijmstift en schaar (elk kind ontvangt een basispakket begin schooljaar) 
Een stevige zak meebrengen met naam gehandtekend. 
Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4 
Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water 
Voor thuis: geodriehoek 

L5:  twee ringmappen A4 van ongeveer 5 cm rugdikte, pennenzak met potlood, gom, puntenslijper, 

blauwe en groene balpen, schaar, lijm, fluostiften, kleurpotloden, stiften, geodriehoek, passer,         

zakrekenmachine (elk kind ontvangt een basispakket begin schooljaar) 

Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4 

Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water  

Voor thuis: rekenmachine, geodriehoek, passer 

L6: pennenzak met potlood, gom, puntenslijper, blauwe en groene balpen, schaar, lijm, fluostiften, 

kleurpotloden, stiften, geodriehoek, passer, zakrekenmachine (elk kind ontvangt een basispakket    

begin schooljaar) 

Extra voor de lessen levensbeschouwing: 1 gewone ringmap A4 

Algemeen extra: koekendoosje + genaamtekende drinkfles voor water 

Voor thuis: rekenmachine, geodriehoek, passer 
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DRANK– EN               
PLASBELEID 

Onze kinderen mogen  
voldoende drinken. We 
vragen wel uitdrukkelijk 
om in de klassen van de 

lagere school enkel     
water te drinken. Een 
goede drinkbus is een 

mooi alternatief voor blik 
of glas (wat niet is           

toegelaten op de school). 
Voor het plasbeleid    

verwijzen we u graag 
naar de infobrochure op 

onze website.  

 

FRUIT OP SCHOOL 

Ook dit schooljaar vragen 
wij om voor elke         
voormiddag een stukje 
fruit te voorzien.             
‘s Namiddags mag een 
koek (geen chocolade!). 
We blijven ook zelf fruit 
promoten. Daarom      
stappen wij vanaf        
oktober 2022 opnieuw in 
het project Tutti Frutti in. 
Omdat we de afvalberg 
zo klein mogelijk willen 
houden, vinden we het 
fijn dat elk kind het                 
tussendoortje in een     
herbruikbaar koeken- of 
fruitdoosje meebrengt: 

 Naamtekenen aub 

 Geen koekjes in      
verpakking 

JAARTHEMA 

 

 

Ons jaarthema voor het schooljaar 2022-2023 is 
*** ‘GELUK’ ***  
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 ...de voor – en naschoolse opvang meteen start op donderdag 1 september 
(elke dag tot 17.30). Deze gaat door in de kleuterzaal van de school en is 
enkel bestemd voor die kinderen wiens ouders geen ander alternatief      
hebben. Voor de opvang van uw kind wordt een kleine vergoeding van 0,95 
per half uur gevraagd. Alle betalingen gebeuren per facturatie. 

 
We willen graag vooraf zicht krijgen op het aantal leerlingen dat van de opvang 
gebruik wenst te maken. Daarom dient u hiervoor in te schrijven tegen uiterlijk 
de vrijdag voor de daaropvolgende week via secretariaat.bs@kad.be. 
Concreet betekent dit dat u een mailtje stuurt tegen uiterlijk vrijdag 26 augustus 
voor de week van 1 en 5  september. 
 
We werken ook dit schooljaar samen met IBO Lollypop van de stad                 
Dendermonde (zie ook algemene infobrochure op onze website).  

 

 ...er vanaf maandag 19 september terug warme maaltijden worden               
aangeboden. Reserveren kan via het reservatiesysteem. Voor alle nieuwe 
ouders: deze brief werd u begin juli 2022 via de post bezorgd. 
Vergeet niet voor de maand oktober tijdig te bestellen. Dit kan tot en met 
10 september. 

   

 

 

Houd onze facebookpagina in het oog    Volg ons op instagram 
  

mailto:secretariaat@bsgodenderleeuw.be

