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Telling 1 februari 2019
Op 1 februari 2019 telde onze kleuterafdeling 139 kleuters. (Dit waren er 145
op 01/02/18.) In de lagere school zitten nu 258 leerlingen. (Dit waren er 246
op 01/02/18). Dat brengt het totaal aantal leerlingen op 397. Op basis van dit
cijfer wordt het lestijdenpakket voor het schooljaar 2019-2020 berekend. (In
vergelijking met de telling van 1 februari 2018 telt onze school dus 6 kinderen
meer.)
Dikketruiendag
Woensdag 13 februari was er de vijftiende editie
van de dikketruiendag. Dankzij de ouderraad
kregen zowel de kleuters als de kinderen van de
lagere school lekkere verse tomatensoep met
balletjes voorgeschoteld. Het hele schoolteam
juicht dit mooie initiatief heel hard toe en kijkt al
uit naar de zestiende editie . Nogmaals een
grote dankjewel hiervoor aan de mensen van de
ouderraad.
Pannenkoekenactie
In februari werd er in totaal 842 kg pannenkoeken verkocht, een
nieuw record voor onze school. Dit bracht voor de ouderraad ruim
€ 3 300 op. Dit bedrag zal gebruikt worden om de didactische
uitrusting van de school te versterken. In naam van de ouderraad
een dikke merci aan iedereen die pannenkoeken bestelde!
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Nationale pyjamadag op school voor het 1ste tot 6de leerjaar
Vrijdag 15 maart is het voor de vierde keer op rij de
Nationale Pyjamadag van Bednet. We nodigen iedereen uit
om die dag in pyjama naar school te komen uit solidariteit
met kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen
wegens langdurige ziekte.

Sportdag voor alle kleuters
Vrijdag 15 maart gaan alle 2de en 3de kleuters met de bus
naar Zedelgem. VZW Sportiek verzorgt er een leuke
sportdag voor onze kleuters. Er komt binnenkort via e-mail
een brief met de praktische afspraken.
Voor de peuters en het 1ste kleuter wordt er op diezelfde dag
een sportdag op school georganiseerd. Ook hierover volgt
verdere info.

Musical zesde leerjaar
De ingrediënten voor een fantastische
avond op vrijdag 22 maart…
Een dolle bende, een smaakvol misverstand
en een snuifje romantiek.
Dit alles wordt u gebracht op een bedje van
enthousiasme door onze zesdeklassers.
Van harte welkom om ons recept te komen
proeven om 19u30 in het auditorium van het
Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat.
Tickets (€ 6) zijn te verkrijgen via het secretariaat.

Kom- en kijkdag in de peuterklas
Maandag 1 april organiseert de school de laatste kom- en
kijkdag van dit schooljaar. Peuters die binnenkort instappen,
zijn samen met mama en papa (van 9u00 tot ca. 9u30) van
harte welkom om kennis te maken met de juf en de vriendjes
van de klas.
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Jeugdboekenmaand - Thema maart 2019: ‘Vriendschap’
Boekenliefhebbers,
opgelet!
Maart
is
jeugdboekenmaand. Een periode waarin scholen,
bibliotheken, boekhandels en cultuurcentra de
mooiste boeken in de kijker zetten. Dit jaar is het
thema ‘Vriendschap'. Naast activiteiten op initiatief
van elke klassenleerkracht, organiseren we op
vrijdag 5 april naar jaarlijkse gewoonte een
plezante voorlees- en boekenmiddag. We kunnen
weer rekenen op de welwillendheid van de
leerlingen en de leerkrachten van het 6de leerjaar
om vanaf de 2de kleuterklas in alle klassen van onze
school rond dit thema een boeiend fragment voor te
lezen of een leuke activiteit uit te werken.
Dankjewel aan de zesdeklassers en hun juffen!
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Dwars door Brugge
U kreeg onlangs een mail i.v.m. ‘Dwars door Brugge’ op zondag 12 mei 2019
waar onze school ook dit jaar aan wil deelnemen.
Dit is uiteraard geheel vrijblijvend en enkel voor
kinderen die hier zin in hebben.
* 1 km voor de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar (€3)
* 5 km voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar (€ 7)
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar die deelnemen
aan de 5 km kunnen er voor kiezen om deel te nemen
aan de naschoolse voorbereidingslessen ‘Start to Run’.
Deze starten op dinsdag 19 maart onder leiding van juf
Ruth.

Stages
kleuter
Stageklas
Observatiedag Stageperiode
K2b/3b juf Martine 11/03
18/03-27/03
K3a juf Annelies
11/03
18/03-27/03

Stageklas
5b juf Leen/juf
Maaike
3a-4a-5a-6a

lager
Observatiedag Stageperiode
18/03 en 01/04

23/04-07/05
ma 11/03
ma 18/03
ma 25/03

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA
ma 22 april
woe 1 mei
woe 29 mei
do 30 mei
vr 31 mei

Vrije dag (Paasmaandag)
Vrije dag (Dag van de Arbeid)
Vrije dag (Pedagogische studiedag
leerkrachten)
Vrije dag (O.L.H.- Hemelvaart)
Vrije dag (Brugdag)
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Student
duo
duo

Naam
student
Meester
Michiel
vaste
studenten

SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
Deze maand besteden we extra aandacht aan de vorm van de letters
volgens het lettertype ‘Schrijfvaardig’
- hoofdletters
- o en a links laten beginnen
- agd ronddraaien
- cijfers correct beginnen
Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
aandachtspunt maart

UIL

-

HOUDEN

houden, zich terugtrekken, zwijgend toekijken, geheim bewaren
Vanonder zijn halfgesloten oogleden ziet de uil wel wat er onder hem
gebeurt, maar hij laat gebeuren. Hij houdt zijn snavel toe; zijn geheim blijft
bewaard. Een kind dat zich gedraagt als een uil, wil soms eens alleen zijn,
het blijft op afstand. Het kan informatie voor zich houden. Het wil niet altijd
hulp bieden, wil niet overal aanwezig zijn, vertelt weinig over zichzelf.
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar:
Ik kan iets geheim houden.
de
2 leerjaar:
Ik kan iets bij mij houden (bijv. koekjes, speelgoedje, …).
de
3 leerjaar:
Ik kan alleen werken. Niemand hoeft te zien hoe ik mijn
oefeningen oplos.
de
4 leerjaar:
In groepswerk is het om het even bij wie ik ben.
de
5 leerjaar:
Ik kan het leiderschap aan iemand anders laten in plaats van
zelf leider te willen zijn.
de
6 leerjaar:
Ik strooi geen roddels rond.

UIT HET PEDAGOGISCH PROJECT
De leden van het schoolteam werken aan een gemeenschappelijke visie inzake
zorgverbreding: zij zijn bekommerd om de volledige schoolloopbaan van de
leerlingen en ontwikkelen strategieën om leermoeilijkheden vroegtijdig te
onderkennen en te verhelpen door middel van observatieschema’s,
leerlingvolgsysteem, ...
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Er is een bestendige zorg voor het individuele zorgenkind. Die specifieke
zorgvragen kunnen heel verscheiden zijn. Het gaat zowel om hoogbegaafden
als om kinderen met leermoeilijkheden. Het gaat om kinderen met een andere
taal en cultuur, maar ook om kinderen met een handicap, met sociale of
emotionele moeilijkheden, …
De veiligheid van de kinderen primeert. In samenwerking met de
preventieadviseur doet onze school er alles aan om kinderen een veilige en
kindvriendelijke omgeving aan te bieden: afgesloten van de openbare weg,
veilig speel- en klimmateriaal, constante begeleiding, …
PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
Zorgvisie op onze school in de kijker
Het zorgbeleid van onze school beoogt het
ondersteunen en het verhogen van de bekwaamheid,
de interesse, de motivatie en de wilskracht van elk
kind. We prikkelen de zone van de naaste ontwikkeling
zodat elk kind tot leren en tot zelfontplooiing komt.
We bieden een veilige en krachtige leeromgeving. Dit zorgt voor een goede
basis voor de ontwikkeling en het leren.
Zorg realiseren op school is een opdracht voor het hele team. We volgen de
kinderen intensief. Met het CLB en de ouders wil de school handelingsgericht
samenwerken binnen een zorgcontinuüm.
Het zorgcontinuüm beschrijft gradaties van hulp:
- Fase 0 = preventieve basiszorg
- Fase 1 = verhoogde zorg
- Fase 2 = uitbreiding van de zorg
Binnen het zorgcontinuüm geven we aan:
- wat voor leerlingen nodig is: wat zijn hun onderwijsbehoeften?
- wat heeft een individuele leerling aan extra begeleiding nodig?
- wat kunnen wij als schoolteam daarvan aanbieden en waarvoor hebben we
externe hulp nodig?
- wat is de rol van het CLB?
Daarvoor houden we rekening met 7 uitgangspunten ( = handelingsgericht
werken):
- de onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal
- afstemming en wisselwerking
- leerkracht als spilfiguur
- positieve aspecten zijn van groot belang
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- doelgericht handelen
- werkwijze = systematisch, stapsgewijs en transparant.
De relevante informatie in verband met het kind en de geplande begeleiding
worden schriftelijk en digitaal bijgehouden in ons kindvolgsysteem door de
klastitularis, de zorgleerkracht en de zorgcoördinator.
(meester Fabrice)

Gezondheidsrubriekje
Tips om besmetting van het griepvirus te
voorkomen.
Nies of hoest niet in de richting van een
ander.
Draai of buig je hoofd.
Hou een hand of nog beter een zakdoek voor
de mond bij niezen of hoesten. Of nies in je
elleboog.
Gebruik altijd papieren zakdoeken en gooi die
meteen na gebruik weg in de afvalbak.
Was de handen na niezen, hoesten of snuiten.
Maak zelf een inschatting wanneer dit nodig is.
(meester Fabrice)

AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.
ma 11 mrt

- Instapdag voor nieuwe peuters
- Maart = jeugdboekenmaand (Thema 'Vriendschap')
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Naschoolse activiteit 'Kortfilm maken' voor 3de en
4de leerjaar (Brede School) (organisatie Sarazon)
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie
juf Maaike)
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di 12 mrt

- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de
- 09:00 K2a (juf Gwenny): Bezoek aan de kinderboerderij

do 14 mrt

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 2de leerjaar (organisatie meester Patrick)
- 16:30 Naschools kinderyoga voor het 2de en 3de kleuter
(Brede School) (organisatie Elien Christiaen)

vr 15 mrt

- Sportdag in de kleuterschool
- Nationale pyjamadag

ma 18 mrt

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Naschoolse activiteit 'Kortfilm maken' voor 3de en
4de leerjaar (Brede School) (organisatie Sarazon)
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie
juf Maaike)
- 20:00 Ouderraad in de eetzaal

di 19 mrt

- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 10:30 1a Bezoek aan de bibliotheek
- 16:15 Naschoolse activiteit ‘Start to Run’ voor de
ingeschreven kinderen van de derde graad (o.l.v. juf Ruth)

do 21 mrt

- 09:30 4a Portrettenproject 'Oog in oog' in het
Groeningemuseum (eerste workshop)
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 2de leerjaar (organisatie meester Patrick)
- 16:15 Naschoolse initiatiecursus Spaans voor de
ingeschreven kinderen van het 3de en 4de leerjaar
(organisatie meester Fabrice)
- 16:30 Naschools kinderyoga voor het 2de en 3de kleuter
(Brede School) (organisatie Elien Christiaen)
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie
juf Maaike)

vr 22 mrt

- 09:30 4b Portrettenproject 'Oog in oog' in het
Groeningemuseum (eerste workshop)
- 19:30 Musical 6de leerjaar in het auditorium van het
Sint-Lodewijkscollege (Magdalenastraat 30)
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ma 25 mrt

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie
juf Maaike)

di 26 mrt

- 2a Bezoek aan de kinderboerderij 'Kip en ei' –
'pannenkoeken bakken' (volle dag)
- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de
- Tweede en derde kleuter: (juf Ann, juf Gwenny, juf Martine,
juf Annelies): Film 'Molly Monster' in cinema Lumière
(busververvoer)
- 16:15 Naschoolse activiteit ‘Start to Run’ voor de
ingeschreven kinderen van de derde graad (o.l.v. juf Ruth)

do 28 mrt

- 2b Bezoek aan de kinderboerderij 'Kip en ei' –
'pannenkoeken bakken' (volle dag)
- 13:30 K1a (juf Birthe), K1b (juf Eef), K1c (juf Ann):
Voorstelling theater Wortel in de Spoorwegstraat
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 2de leerjaar (organisatie meester Patrick)
- 16:15 Naschoolse initiatiecursus Spaans voor de
ingeschreven kinderen van het 3de en 4de leerjaar
(organisatie meester Fabrice)
- 16:30 Naschools typen 6de leerjaar (organisatie
juf Maaike)

vr 29 mrt

- 09:30 4b Portrettenproject 'Oog in oog' in het
Groeningemuseum (tweede workshop met gast)

ma 1 apr

- 8:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 09:00 Kom-en kijkdag in de klas voor nieuwe peuters en
hun ouders

di 2 apr

- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 10:30 1b Bezoek aan de bibliotheek
- 16:15 Naschoolse activiteit ‘Start to Run’ voor de
ingeschreven kinderen van de derde graad (o.l.v. juf Ruth)
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do 4 apr

- 09:30 4a Portrettenproject 'Oog in oog' in het
Groeningemuseum (eerste workshop)
- 14:00 Film ‘Meester Kikker’ in de Lumière voor het
3de en 4de leerjaar (busvervoer)
- 16:15 Naschoolse initiatiecursus Spaans voor de
ingeschreven kinderen van het 3de en 4de leerjaar
(o.l.v. meester Fabrice)

vr 5 apr

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.

Paasvakantie van zaterdag 6 april tot en met maandag 22 april

En tenslotte…
Mogen we vriendelijk vragen om erop toe te zien dat uw kind zijn/haar
turnkledij / zwemgerief op vrijdag 5 april meeneemt naar huis.
Alvast dank om hiermee rekening te houden!

Als het zover is, wens ik in naam van het schoolteam alle kinderen en u
een welverdiende en deugddoende vakantie.
Christophe Vanpoucke, directeur
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