Infobrief oktober 2020
1. Voorleesverhalen – Covid duidelijk maken aan kinderen.
De coronacrisis is voor volwassenen vaak al
beangstigend, laat staan voor kinderen.
Een aantal ouders stelden ons de vraag over hoe zij
het coronavirus bevattelijk aan hun kinderen
konden uitleggen. Hoe leg je het coronavirus in
begrijpelijke taal aan kinderen uit?
In bijlage via smartschool mailen we twee
verhalenbundels die je alvast kunnen helpen om het
op een leuke manier uit te leggen.




Het coronavirus – Wat kinderen moeten
weten?
Hallo, ik ben Corona.

2. Infomoment voor ouders van nieuwe peuters – woensdag 21 oktober 2020 – wel enkel
als de school in code geel blijft
Omdat het belangrijk is bij het kiezen van een school goed
geïnformeerd te zijn over het pedagogisch project van de school, de
wijze waarop er met de kleuters gewerkt wordt, de opvolging en
extra zorg, de aanpak van taalinitiatie Frans, de leerlijn rond de
verschillende vakdomeinen, … nodigen wij u graag uit op ons
infomoment: woensdag 21 oktober van 8.45 tot 10.00.
Hoe ziet ons kennismakingsmoment eruit? (uitnodiging volgt nog)
09.00 kort onthaal in de speelzaal
09.10 infomoment door de kleuterleerkrachten jongste kleuters en
directeur
09.45 korte rondleiding kleutertuin

3. Alle voormiddagen zijn FRUITMOMENTEN – Centrum en Leefschool
We vinden het fantastisch dat bijna alle kleuters en kinderen van
de lagere school dagelijks een stuk fruit meebrengen.
Vanaf woensdag 21 oktober ontvangen al onze kinderen – en dit
voor minstens 20 weken lang – een stuk fruit krijgen. In principe
moet je op woensdag voor die periode geen extra stukje fruit
voorzien. Fruitouders zijn steeds welkom.
Dit wordt uw kind(je) gratis aangeboden door de school.
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4. Dinsdag 1 september … een start voor 7 nieuwe leerkrachten op onze school …
Zij stellen zich even aan u voor …
Dag allemaal,
Ik ben juf Heidi en dit jaar ben ik van start gegaan in jullie school als zorgjuf in alle
kleuterklassen. Samen met de andere juffen zorg ik voor leuke spelletjes,
opdrachten en activiteiten die de taalontwikkeling van jullie kleuter bevordert.
Zelf ben ik een kleuterjuf in hart en nieren met achttien jaren ervaring bij
verschillende leeftijdsgroepen. Het is fijn om jullie kleuter op zijn eigen tempo te
laten ontwikkelen en te zien groeien, samen met dit enthousiaste kleuterteam in
deze fijne school.
Lieve groetjes
Heidi

Ik ben Flor, de nieuwe meester in De Leefschool waar
ik les geef aan leefgroep 3.
Het is het derde jaar dat ik lesgeef dus mijn ervaring
in het onderwijs is (nu nog) redelijk beperkt, maar
dat probeer ik te compenseren met enthousiasme en
leergierigheid.
Mijn vrije tijd vul ik met het beoefenen van Kendo,
met lopen, lezen en op reis gaan.

Beste papa’s, mama’s en leerlingen,
Sinds dit jaar mag ik – juf Laurien - werken op het fantastische Atheneum Dendermonde.
Ik ga mijn best doen om de kinderen van het eerste en vierde leerjaar zo veel mogelijk bij te brengen.
Hier zijn 7 feiten die jullie over mij moeten weten:

droomreis:
NieuwZeeland

grootste angst:
slangen

Coolste
ervaring:
zwemmen met
wilde dolfijnen

1 zus Anaïs
en 1 broer
Jasper

Hobby’s:
lopen,
rolschaatsen,
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Hallo
Ik ben Valerie Martens en geef dit schooljaar les aan leefgroep 4 op de nieuwe
leefschool. Naast juf ben ik ook mama van Emma en Aryan. Een twintiger en een
tiener.
Ik sta al zo’n 20 jaar met veel enthousiasme in het onderwijs. Het grootste deel
ervan werkte ik in het buitengewoon onderwijs. De laatste jaren stond ik in een
Freinetschool. Een heel pak ervaring die ik goed kan gebruiken in mijn nieuwe
uitdagende job 😊
Rust vind ik in mijn hobby’s: recreatief korfbal spelen, zwemmen, wandelen met de
hond, schilderijen maken. Daarnaast geniet ik graag van het leven door lekker te
gaan eten met vrienden.

“Hallo, ik ben Yari De Cremer, geboren te Aalst in 1996.
Hiervoor heb ik gewerkt in Aalst. Hier gaf ik Lichamelijke opvoeding en Okan + Gan.
Zelf geef ik voetbaltraining, en speel ik bij SK Oudegem.”

Mijn naam is juf Tessa.
Ik ben 29 jaar jong en gaf 7 jaar les in het vijfde
en zesde leerjaar in een klein schooltje in
Grimbergen. Dit schooljaar vervang ik juf Yaëll in
het vierde leerjaar.
Mijn grootste hobby is Léo, mijn hondje. Met
hem maak ik graag lange wandelingen in
Buggenhout-bos, spelen we zotte spelletjes en
hangen we samen in de zetel. Naast het temmen
van deze teckel, kook ik ook heel graag voor
vrienden en familie.
Ik hoop dat we er dit jaar samen een leuk,
boeiend en leerrijk schooljaar van kunnen
maken. Ik kijk er alvast naar uit!
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Beste kinderen en ouders
Graag stel ik mezelf voor als nieuwe leerkracht op de school.
Mijn naam is Ilse De Batselier, ben 37 jaar en woon samen met mijn vier
dwergkonijntjes, wandelende takken en sluierstaartvissen in Wieze. Na
zestien jaar als juf voor de klas, zet ik me deeltijds in als
zorgondersteuner. Samen met de zorgcoördinatoren en de leerkrachten
van het eerste, tweede en derde leerjaar op BS Atheneum en de oudste
kleuters op de Leefschool, zet ik me in om kinderen te
laten groeien en het liefst nog met de nodige vreugde erbij.
Buiten de schooluren oefen ik mijn andere passie uit, nl. het geven van
kinder-, Wobbel- en tieneryoga. Mijn vrije tijd vertoef ik graag in mijn
(moes)tuin en kan je me vaak vinden bij vrienden voor een babbeltje.
Deze babbeltjes gaan vaak samen met spelen van gezelschapsspelen.
Laten we er samen een leerrijk en leuk jaar van maken!

5. Batterijen deponeren = de natuur respecteren!
Bebat geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw
leven door ze in te zamelen, te sorteren en te
recycleren. De metalen en waardevolle materialen
halen ze eruit en die worden opnieuw als grondstof
gebruikt. Alle andere stiffen worden natuurlijk ook
netjes verwerkt.
Ook onze school wil daar graag zijn steentje toe
bijdragen: oude batterijen, … kan je deponeren in de
groene ton aan het secretariaat van onze basisschool.
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6. De muzikale bel
Corona maakte dat we een 3-tal maanden vroeger gebruik hebben gemaakt
van de nieuwe speelplaats. Dit om de kinderen van het secundair voldoende
ruimte te geven, gekoppeld aan de coronamaatregelen.
Voor onze basisschool betekent dit dat we nog een aantal elementaire
items ontbreken: een grote nieuwe overkapping (december 2020), nieuwe
en aangepaste fietsenbergplaats (april 2021) en een bel.
Dit laatste wordt in oktober 2020 geïnstalleerd. We hebben gekozen voor
een muzikale bel, gekoppeld aan een vrolijk popliedje of klassieke
composities van Vivaldi, Bach, Mozart, Tsjaikovsky, … . Deze muzikale
signalisatie zal 10 keer weerklinken voor onze kinderen van de basisschool.

7. Kleutersportdag – woensdag 7 oktober 2020
Dit schooljaar gaan we opnieuw voor een beestige
kleutersportdag, georganiseerd door de leerkrachten LO
en meebegeleid door de klasleerkrachten en de leerlingen
van het 6de leerjaar.
Deze laatsten worden bij deze activiteit geëvalueerd op
sociale vaardig zijn en verschillende executieve functies.
We roepen alle kleuters en ook de leerlingen van het 6de
leerjaar op om sportief naar school te komen, maar … met
een beestig gadget eraan vast.

8. Klare afspraken … goede vrienden


Voor – en naschoolse opvang

Zoals reeds vermeld stond in de infobrief september 2020, alsook verschillende communicatie via smartschool en
telefonisch kan er enkel nog gebruik gemaakt worden van de opvang indien u vooraf (vrijdag voor de volgende
week) een mailtje hebt gestuurd naar secretariaat.bs@kad.be
Zo hebben we vooraf een zicht op het aantal ingeschreven kinderen en kunnen we snel ook schakelen in geval van
Covid-19.


GRAAG OP TIJD

Omdat het sereen starten van het lesgebeuren, zowel ’s ochtends als ’s middags, belangrijk is voor alle kinderen in
de klas, is het uitermate belangrijk dat elk kind tijdig op school aanwezig is. Meteen kunnen participeren aan het
klasgesprekje bij het begin van de dag, … vormen alvast de basis om een dag positief en in alle rust te starten.
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9. Oktober – verkiezingsmaand leerlingenraad basisschool en kindergemeenteraad voor
kinderen L5
Voor onze basisschool …
Tijdens de derde week van oktober worden alle leerlingen lager onderwijs geïnformeerd over de planning en
het houden van een verkiezingscampagne. In elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gebeurt er een
verkiezing voor een afvaardiging in de leerlingenraad. Voor elk van deze leerjaren worden er telkens twee
leerlingen verkozen, zij zullen rechtstreeks zetelen in de leerlingenraad van de basisschool. De officiële
verkiezingen leerlingenraad 2020-2021 gaan door tijdens de laatste week van oktober.
Deze verkiezing wordt geleid door onze zorgcoördinator van de lagere school, juf Petra.

Voor de kindergemeenteraad in Dendermonde …
De kindergemeenteraad is een verkiezing voor en door kinderen van het 5de leerjaar van alle Dendermondse
basisscholen. Onze klasleerkrachten, juf Riet en juf Tessie, begeleiden ten volle dit democratisch proces.
In onze Leefschool zal juf Valerie dit proces mee ondersteunen.

10.Week van het bos – van 11 tot 18 oktober 2020

Onze kleuters en kinderen van de lagere school trekken tijdens de maand oktober samen met de leerkrachten op
wandeltocht.
Tijdens de week van het bos gaan onze kleuters en kinderen van de lagere school op ontdekkingstocht naar het bos.
Onderweg kijken ze telkens met andere ogen en beleven het bos als kunstenaar, loofboom, pissebed,
wetenschapper of houthakker. De kinderen observeren en vergelijken, leven zich in, gebruiken hun fantasie en
creativiteit. Zo ontdekken ze verbanden tussen de bosbewoners, het belang van het bos als leefruimte voor planten
en dieren en het nut van het bos voor de mens.

11. Reserveren van maaltijden – enkel voor Centrum
Nog ter info: om maaltijden correct te reserveren voor de volgende maand, moet dit steeds gebeuren voor de 10de
van de vorige maand. Concreet betekent dit dat reserveren van maaltijden voor november kan tot en met 10
oktober.
Het menu met de kalenderdagen kan u steeds raadplegen op de website van onze school: http://bs.kad.be
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12.Wist je dat …
... we in alle klassen – vanaf L2 – gestart zijn met LIST. Meer info volgt in de volgende infobrief.
… de lessen Sherborne starten – elke dinsdagmiddag van 12.40 tot 13.20.

… juf Yaëll bevallen is van een flinke dochter Noor. Proficiat!
… juf Valerie bevallen is van een flinke zoon Floris. Proficiat!

Met vriendelijke groeten
Kathy Van Langenhoven
Directeur

ACTIVITEITENKALENDER oktober 2020
Centrum:

Do

1

Vr

2

Leefschool: Verjaardagsnamiddag kleuters – leefgroepen 1 en 2

Za

3

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zo

4

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ma

5

FACULTATIEVE VERLOFDAG

ICT 4C

Tech 3A

Meet 4A

Vrij 4B

Centrum - L5: Oriëntatieloop (12.00-15.00)
Di

6

Centrum: ICT 5A

Tech

5B

Meet

6A

Vrij 6B

Meet 3A

Vrij 4C

Leefschool: Leefgroepbabbel voor de leefgroepen 3 en 4
Wo

7

Sportdag kleuters Centrum + Leefschool

Do

8

Centrum: ICT 4B

Vr

9

Leefschool: FORUM

Za

10

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zo

11

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ma

12

Centrum: ICT

Tech

1A

4A

Tech 1B

Meet

2A

Vrij 2B

Oudste kleuters Centrum: Collectief doFT
Di

13

Wo

14

Do

15

L1 Centrum + leefschool leefgroep 3: Kronkeldiedoe (9.00 – 15.00)
Centrum: ICT

5B

Tech 6A

Meet 6B

Vrij 5A

Centrum: ICT

4A

Tech 4B

Meet 4C

Vrij 3A
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Vr

16

Leefschool: Atelierwerking

Za

17

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zo

18

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ma

19

Centrum: ICT

1B

Tech 2A

Meet 2B

Vrij 1A

Di

20

Centrum: ICT

6A

Tech 6B

Meet 5A

Vrij 5B

Wo

21

Do

22

Meet 3A

Vrij 4A

Vr

23

Za

24

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zo

25

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ma

26

Centrum: ICT 2A

Tech 2B

Meet 1A

Vrij 1B

Di

27

Centrum: ICT

Tech 5A

Meet 5B

Vrij 6A

Wo

28

Meet 4A

Vrij 4B

L6: Voorstelling ‘Kapsalon Romy’
Centrum: ICT

4B

Tech 4C

Rapport DW1 – Centrum en Leefschool
Leefschool: FORUM

6B

Oudercontact Centrum en Leefschool
Do

29

Centrum: ICT 4C

Tech 3A

Verkiezing leerlingenraad
L4B: Bastion VIII
Vr

30

Dag van de leerling – herfstactiviteit – gezellige dag
Leefschool: Verjaardagsnamiddag leefgroep 1 en 2

Za

31

Start herfstvakantie

Prettige herfstvakantie!
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