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Vrije dagen
 woensdag 29 mei (pedagogische studiedag leerkrachten)
 donderdag 30 mei (O.L.H.- Hemelvaart)
 vrijdag 31 mei (brugdag)
 maandag 10 juni (pinkstermaandag)

OP SCHOOLREIS
Wanneer?
donderdag 28 mei

Wie?
K1a (juf Heleen) en
K1b (juf Eef)
K1c/2c (juf Ann/juf Eline),
K2a (juf Gwenny),
K2b/3b (juf Martine) en
K3a (juf Annelies)

donderdag 28 mei
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Waarheen?
speeldorp De Jungle
in Zwevezele
familiepark Harry Malter
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Lekkere ontbijtpakketten voor Moederdag: zondag 12 mei
Zondag 12 mei biedt de ouderraad heerlijke ontbijtpakketten
aan ter gelegenheid van Moederdag. U kreeg hiervoor
onlangs een brief met een bestelstrookje. De bestelde
pakketten kunnen afgehaald worden op zondag 12 mei
tussen 7u30 en 9u30 in de eetzaal van onze basisschool.
De opbrengst wordt gebruikt om nieuw speelmateriaal te
kopen voor kleuter en lager.
Een heel grote dankjewel aan de ouderraad voor dat mooie initiatief.

Dwars door Brugge: zondag 12 mei
Heel wat kinderen schreven zich via de school in om mee te doen met de
loopwedstrijd ‘Dwars door Brugge’ op zondag 12 mei.
Veel succes aan onze lopers van de 1 km en van de 5 km.

Fietsexamen voor het 6de leerjaar langs de VERO
Op 16 en 17 mei zullen de kinderen van het 6de leerjaar
deelnemen aan het grote fietsexamen van de stad
Brugge. Ze doen dit op een onlangs geïnstalleerde
verkeerseducatieve route, kortweg de VERO. SintAndries is de tweede Brugse deelgemeente met een
VERO voor fietsers. De VERO kan zowel door scholen
als door ouders gebruikt worden om fietsvaardigheden
bij de kinderen in te oefenen. Het is een vaste
uitgestippelde route in de schoolomgeving langs
verkeerssituaties die leerrijk zijn voor kinderen. U merkte
misschien al één van de borden op.

Voetbaltornooi met de basisscholen groep Sint-Lodewijk zondag 19 mei
Dit voetbaltornooi wordt georganiseerd voor de leerlingen
van het vierde leerjaar en is aan zijn vijftiende editie toe.
Ploegen van de verschillende scholen van de
scholengemeenschap Sint-Lodewijkscollege nemen het
tegen elkaar op. Meester Patrick bezorgt hieromtrent een
brief en stelt een ploeg samen met kinderen die hiervoor
geïnteresseerd zijn. Supporterende ouders en leerkrachten
zijn uiteraard van harte welkom. Ouders zorgen zelf voor het
vervoer naar het terrein van het Sint-Lodewijkscollege (Magdalenastraat 30).
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Sportdag 1ste tot 4de leerjaar: vrijdag 24 mei
Vrijdag 24 mei kunnen de kinderen van het 1ste tot 4de leerjaar
genieten van een plezante sportdag in De Groene Meersen in
Zedelgem. We hopen op voldoende vervoer van ouders om er
te geraken en terug naar school te komen (U kreeg hierover al
een brief).

Eerste communie
Zaterdag 1 juni en zondag 2 juni doen heel wat
kinderen van het 1ste leerjaar hun eerste communie
in de kerk van Sint-Baafs. We wensen de kinderen en
hun familie een fijne dag. Proficiat!
Eerste communie volgend schooljaar: zaterdag 30 mei en zondag 31
mei 2020

Vormselviering: zaterdag 8 juni
Heel wat kinderen van het 6de leerjaar vieren op zaterdag 8 juni om 14u30
hun vormsel in de kerk van Sint-Willibrord. Iedereen is welkom. Na de viering
is er een korte receptie op het pleintje voor de kerk.
Vormsel volgend schooljaar: zaterdag 23 mei 2020 om 14u30

Stages
Lager
5b juf Leen en juf Maaike Ingroeistage: 23/04 - 07/05 Meester Michiel

Nieuwsbrief voor ouders mei 2019

3

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA

dinsdag 4 juni
zondag 9 juni
vrijdag 14 juni
maandag 24 juni

dinsdag 25 juni

woensdag 26 juni

vrijdag 28 juni

5de en 6de leerjaar: Schoolreis naar de
Sint-Pietersplas 'Watercocktail'
Vaderdag
Klasfoto voor kleuter en lager
Schoolreis 3de en 4de leerjaar naar de Zoo
van Antwerpen
Oudercontact in de kleuterschool dag 1
(vanaf 16u30)
Oudercontact in de kleuterschool dag 2
(vanaf 16u30)
Oudercontact in de lagere school (vanaf 16u30)
Afscheidsreceptie voor ouders met kinderen in
het 6de leerjaar (18u00-20u00 - uitnodiging volgt)
Afscheidsfeest (barbecue + fuif) voor de kinderen
van het 6de leerjaar (18u00-22u00)
Oversprong om 11u00 van 3de kleuter naar het 1ste
leerjaar + receptie (uitnodiging volgt)
Vrije namiddag voor alle kinderen (start van
de grote vakantie)

SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
We letten erop dat kinderen (waar het kan) woorden in één schrijftrek
schrijven.
We lichten de pen op voor de letters S F I O Q V W X s c
PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
Gezondheidsrubriekje
Wat kan een kind best wel of niet drinken?
Water
Water is de ideale dorstlesser en tandvriendelijk.
Je kan kiezen voor water uit flessen of leidingwater,
ze zijn even gezond. Leidingwater is natuurlijk wel
een stuk goedkoper. Het leidingwater in België is
van goede kwaliteit en wordt streng gecontroleerd.
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Wie vragen heeft over (de gezondheid van) leidingwater kan terecht op de
website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Kruidenthee en soep
Dranken zoals lichte thee, kruidenthee en groentesoep dragen ook bij aan de
vochtinname en kunnen ter afwisseling gedronken worden.
Fruitsap
Beperk fruitsap tot één glas per dag en hou frisdranken voor speciale
gelegenheden. Dat de suikers in fruitsap van nature aanwezig zijn, maakt
weinig verschil. Fruitsap bevat nog wat vitaminen, mineralen en vezels maar
kan geen vers fruit vervangen.
Light frisdranken en energiedranken
Light frisdranken en energiedranken zijn niet geschikt voor kinderen jonger
dan 12 jaar.
Op school kiezen wij voor water. We vragen dan ook aan ouders om een
drinkfles te voorzien met de naam van het kind erop.
In de klas kan uw zoon of dochter zijn/haar drinkfles bijvullen.
Vergeet niet om de fles regelmatig mee te nemen naar huis om die eens
grondig te reinigen.
Proost!
(meester Fabrice)

Bron: Vlaams Instituut gezond leven

Pedagogisch didactisch
Zie jij ook steeds vaker plastic afval op onze speelplaats? Zag je iemand die
het papiertje van een koek op de speelplaats gooit? Dat zwerfafval gaat
allemaal niet vanzelf weer weg. Plastic is heel slim gemaakt zodat het
goedkoop en licht in gewicht is en erg lang mee gaat. De natuur kan plastic
niet zelf afbreken en zo blijft het liggen of komt het in de zee terecht.
Enkele tips voor ouders
1. Geef je kinderen een brooddoos mee in plaats van boterhammen in
aluminiumfolie.
2. Geef je kinderen een drinkbus mee, liever dan
plastic flesjes of brik.
3. Beperk verpakte tussendoortjes. Fruit is
gezonder en de restjes zijn composteerbaar.
Gebruik een herbruikbaar doosje.
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4. Kies voor degelijke schoolspullen in milieuvriendelijk materiaal
(schriften van gerecycleerd papier, meetlatten van hout of metaal, lijm
op basis van water...) Onze school koopt ook enkel deze materialen
aan!
Enkele tips naar voor volgende schooljaar toe:
Kijk voor de aankoop van nieuw schoolmateriaal eerst goed na welk ‘oud’
materiaal je nog een jaartje kan gebruiken.
Je kan boeken en schriften op een originele manier kaften met affiches,
posters, papier van tijdschriften,…
(meester Fabrice)

Met dank aan juf Els Dhondt

Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
aandachtspunt mei

AANVECHTEN

HAVIK
CONFRONTEREN

BEKRITISEREN

Met zijn scherpe blik spiedt de havik van hoog in de lucht de omgeving af,
speurend naar wat lelijk, vals of slecht is. Als hij iets opmerkt, duikt hij naar
beneden en grijpt met zijn krachtige klauwen en scherpe snavel naar zijn
prooi. Een kind dat zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen wat fout loopt
of onjuist is. Het heeft een kritische blik en deinst er niet voor terug
onrechtvaardigheden aan te vechten. Het stelt kritische vragen om te toetsen
of er in datgene wat aangeboden wordt geen onjuistheden of fouten te
ontdekken zijn.
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar :
Ik ontdek een foutje en durf het zeggen.
de
2 leerjaar :
Ik durf tegen iemand zeggen wat hij of zij verkeerd doet.
de
3 leerjaar :
Ik durf zeggen tegen iemand die ouder is wat hij of zij
verkeerd doet.
de
4 leerjaar :
Ik laat op passende wijze mijn afkeur blijken bij
onrechtvaardige situaties.
de
5 leerjaar :
Ik denk kritisch na over bepaalde maatschappelijke
toestanden.
de
6 leerjaar :
Ik denk kritisch na over bepaalde maatschappelijke
toestanden.
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AGENDA

De agenda is eveneens te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ op de voorpagina. De nieuwe website
is momenteel in ontwikkeling. Binnenkort meer nieuws hierover.

ma 6 mei

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- Atelierdag voor de kinderen van de lagere school
(zie brieven per klas)

di 7 mei

- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de
- 13:30 3a Bezoek aan de kinderboerderij 'Inkt en kleuren in
de natuur - schrijven met een ganzenveer'
- 16:15 Naschools DANS voor het 2de leerjaar (Brede
School) (organisatie Daan Van Riet)
- 16:15 Naschoolse activiteit 'Start to Run' voor de
ingeschreven kinderen van het 5de en 6de leerjaar
(organisatie juf Ruth)
- 16:30 Naschoolse les basketbalinitiatie voor het 3de
leerjaar (Brede School) (organisatie Babette Deleersnyder)

wo 8 mei

- 08:40 3de kleuter b: Watergewenning in Lago Olympia
- 09:00 3a: Activiteit aan zee: Kunst met aanspoelsels in
Zeebrugge
- 13:00 Naschoolse les SCRATCH voor het 5de en 6de
leerjaar (= speels programmeren) (Brede School)
(organisatie Mu-st)

do 9 mei

- 09:00 1ste kleuter: Workshop 'Hallo Vélo' op school
(organisatie Joetz West-Vlaanderen)
- 13:30 3b Bezoek aan de kinderboerderij 'Inkt en kleuren in
de natuur - schrijven met een ganzenveer'
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 1ste leerjaar (klas 1A) (organisatie
meester Patrick)
- 16:30 Naschools schaken voor het 5de en 6de leerjaar
(Brede School) (organisatie Fritz Gallein)

vr 10 mei

- 09:30 4b Portrettenproject 'Oog in oog' in het Arentshof
(derde workshop)
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zo 12 mei

- Dwars door Brugge
- Moederdag
- Vandaag kunnen de ontbijtpakketten voor Moederdag op
school afgehaald worden.

ma 13 mei

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager

di 14 mei

- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 13:30 K3b (juf Martine) Bezoek aan de kinderboerderij
'Brood bakken'
- 14:00 1ste en 2de leerjaar: Film 'De grote boze vos'
in cinema Lumière
- 16:15 Naschools DANS voor het 2de leerjaar (Brede
School) (organisatie Daan Van Riet)
- 16:30 Naschoolse les basketbalinitiatie voor het 3de
leerjaar (Brede School) (organisatie Babette Deleersnyder)

wo 15 mei

- 08:40 3de kleuter a: Watergewenning in Lago Olympia
- 13:00 Naschoolse les SCRATCH voor het 5de en 6de
leerjaar (= speels programmeren) (Brede School)
(organisatie Mu-st)

do 16 mei

- 10:00 6a Fietsexamen langs de nieuwe verkeerseducatieve route in de buurt van de school
- 13:30 4a en b: Voetgangersexamen
- 13:30 K3a (juf Annelies) Bezoek aan de kinderboerderij
'Brood bakken'
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 1ste leerjaar (klas 1A) (organisatie
meester Patrick)
- 16:30 Naschools schaken voor het 5de en 6de leerjaar
(Brede School) (organisatie Fritz Gallein)

vr 17 mei

- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
- 08:50 1a en b: Bezoek aan het kakelend kippenmuseum
- 13:15 6b Fietsexamen langs de nieuwe verkeerseducatieve route in de buurt van de school

zo 19 mei

- 4de leerjaar: Voetbaltornooi tussen de verschillende
scholen van de scholengemeenschap (organisatie meester
Patrick) (Locatie: Magdalenastraat 30)
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ma 20 mei

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager

di 21 mei

- 09:00 3a Beurs voor voeding en tandverzorging in het Hof
van Watervliet (organisatie CM)
- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de
- 10:30 Zwemmen 6de
- 16:15 Naschools DANS voor het 2de leerjaar (Brede
School) (organisatie Daan Van Riet)
- 16:30 Naschoolse les basketbalinitiatie voor het 3de
leerjaar (Brede School) (organisatie Babette Deleersnyder)

wo 22 mei

- 08:40 3de kleuter b: Watergewenning in Lago Olympia
- 09:00 3b Beurs voor voeding en tandverzorging in het Hof
van Watervliet (organisatie CM)
- 13:15 3de tot 6de leerjaar: TAG rugby in Sint-Kruis
(afspraak om 13u15 aan de terreinen Gulden Kamer –
Boogschutterslaan 13) (organisatie meester Patrick)

do 23 mei

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 1ste leerjaar (groep 2) (organisatie
meester Patrick)
- 16:30 Naschools schaken voor het 5de en 6de leerjaar
(Brede School) (organisatie Fritz Gallein)

vr 24 mei

- Sportdag 1ste tot 4de leerjaar

ma 27 mei

- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager

di 28 mei

- Schoolreis K1a (juf Heleen) en K1b (juf Eef) naar
speeldorp De Jungle in Zwevezele
- Schoolreis K1c/2c (juf Ann), K2a (juf Gwenny), K2b/3b (juf
Martine) en K3a (juf Annelies) naar Harry Malter
- Vandaag krijgen de kinderen van het 3de tot 6de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
- 09:00 Zwemmen 1ste
- 09:45 Zwemmen 3de
- 10:30 Zwemmen 5de
- 16:15 Naschools DANS voor het 2de leerjaar (Brede
School) (organisatie Daan Van Riet)
- 16:30 Naschoolse les basketbalinitiatie voor het 3de
leerjaar (Brede School) (organisatie Babette Deleersnyder)
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wo 29 mei

- Pedagogische studiedag

do 30 mei

- O.L.H.-Hemelvaart (vrije dag)

vr 31 mei

- Vrije dag (brugdag)

za 1 juni en
zo 2 juni

- Eerste communie in de kerk van Sint-Baafs
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