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Bezoek je onze nieuwe website www.basisschooldoornstraat.be?
Je vindt er allerlei interessante info over het reilen en zeilen op onze school.
Chauffeurs sportdag
Dankzij
de
bereidwilligheid
van
(groot)ouders en leerkrachten zijn we erin
geslaagd om het nodige vervoer te
voorzien voor ruim 160 leerlingen uit de
eerste en tweede graad tijdens de
sportdag
van
vrijdag
24
mei.
Een dikke merci aan alle chauffeurs!
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SCHOOLREIS
wie?
wanneer?
waarheen?
5de en 6de leerjaar dinsdag 4 juni
Sint-Pietersplas ‘Watercocktail’
1ste en 2de leerjaar vrijdag 7 juni
Boudewijnpark
3de en 4de leerjaar maandag 24 juni Zoo Antwerpen

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. In tegenstelling tot vorige jaren wordt er
nadien geen receptie georganiseerd.
Vormsel volgend schooljaar: zaterdag 23 mei 2020

Vrije dag
maandag 10 juni (Pinkstermaandag)

Klasfoto voor kleuter en lager: vrijdag 14 juni
Vrijdag 14 juni wordt er zowel in de kleuterklassen als
in de klassen van de lagere school een klasfoto
genomen. Naar het einde van het schooljaar toe
krijgen ouders de kans om deze foto aan te kopen. Het
is een mooie herinnering aan de klasgroep.

Zwemmen in subtropisch zwembad
Voor de laatste zwemles mag elke klas gebruik maken van
het
subtropisch
gedeelte
in
Lago
Olympia.
Voor het eerste, derde en vijfde leerjaar gaat dit door op
dinsdag 18 juni. Het tweede, vierde en zesde leerjaar krijgt
die kans op dinsdag 25 juni.
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Proefwerken
Juni is de maand van de eindtoetsen in het 3de tot en met 6de
leerjaar. Via de leerkracht wordt u hiervan tijdig op de hoogte
gebracht. Belangrijk hierbij is de sfeer rond proefwerken. We
trachten te zorgen voor een rustige kijk hierop.
De proefwerkenperiode start ten vroegste op maandag 17 juni en duurt ten
laatste tot vrijdag 21 juni. In het 5de en 6de leerjaar kan er indien nodig een
extra dag bij komen (14 juni).
Oudercontact: maandag 24 juni en dinsdag 25 juni vanaf 16u30
Maandag 24 juni krijgen de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis. De kinderen van het 5de en 6de leerjaar krijgen
ook die dag hun eindrapport mee. Omwille van de schoolreis krijgen de
kinderen van het 3de en 4de leerjaar hun eindrapport mee op dinsdag 25 juni.
Hieronder leest u wanneer het oudercontact van uw kind plaatsvindt.
Een persoonlijke uitnodiging volgt.

kleuter
1ste en 6de leerjaar
5de leerjaar B
2de, 3de en 4de leerjaar
5de leerjaar A

maandag 24 juni

dinsdag 25 juni

x
x

x
x
x

Leerkrachten stellen een uurschema voor de
ouders op en delen dit per brief of via de
schoolagenda mee. We proberen ons echt te
houden aan de vooropgestelde tien minuten. Als
tijdens het oudercontact blijkt dat een langer
gesprek nodig is, kunnen zowel de ouders als de
leerkracht een extra gesprek plannen.

Lokalen voor het oudercontact:
Elke leerkracht houdt het oudercontact in de eigen klas.
De zorgleerkrachten ontvangen ouders in het lokaal van de zorgcoördinator
(lokaal op de speelplaats, aan de rechterkant).
Tijdens het oudercontact is er opvang (op de speelplaats) tot 20u00., zowel
op maandag als op dinsdag.
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Afscheidsreceptie voor ouders met kinderen in het
6de leerjaar: woensdag 26 juni
Woensdag 26 juni nodigen we tussen 18u00 en 20u00
alle ouders met kinderen in het 6de leerjaar uit voor een
natje en een droogje. De kinderen van het 6de leerjaar
genieten daarna nog van 20u00 tot 22u00 van hun
afscheidsfeest (barbecue en fuif). (Een persoonlijke
uitnodiging volgt.)

OM NU AL TE NOTEREN IN DE AGENDA
woensdag 3 juli

Administratieve sluiting van de school

maandag 19 augustus

De school is opnieuw open

vrijdag 30 augustus

Tussen 17u00 en 19u00 kennismakingsmoment
in de klas voor ouders en kinderen

Planning volgend schooljaar
Op het einde van het schooljaar krijgt u een voorlopige
schooljaarkalender 2019-2020 met al geplande activiteiten,
vrije dagen, pedagogische studiedagen, …

Onthaalmoment in de klas op vrijdag 30 augustus
Tijdens deze kennismakingsdag geven we de kinderen en hun ouders de
kans om na een lange vakantie de sfeer terug op te snuiven en even kennis
te maken met de nieuwe klas, de nieuwe leerkracht en misschien enkele
nieuwe vriendjes. Het is voor kinderen geruststellend om te weten waar ze
het volgende schooljaar terecht komen. Voor ouders is het een ideale
gelegenheid om belangrijke (medische) achtergrondinformatie over hun kind
door te geven aan de leerkracht. Dit onthaalmoment vindt plaats op vrijdag
30 augustus tussen 17u00 tot 19u00 in klas. Ouders en kinderen lopen
vrijblijvend binnen.
Uitleg over de werking (methodes, afspraken, activiteiten typisch voor een
bepaald leerjaar,…) volgt tijdens een infoavond in september.
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Cursus typen
Volgend schooljaar krijgen de kinderen van het 6de leerjaar
opnieuw de kans om op school een cursus typen te volgen. In
de loop van september krijgen alle kinderen hierover een brief.

SCHRIFT IN DE BASISSCHOOL
In de kleuterklassen wordt het schrijven voorbereid. Er is aandacht voor een
juiste potloodgreep.
In de klassen van de lagere school is er een voortdurende aandacht voor het net
en verzorgd werken.
Tijdens de proefwerken wijzen we de kinderen op het belang van een net
afgewerkte proef.

PEDAGOGISCH – DIDACTISCHE INFORMATIE
Gezondheidsrubriekje
Een kinderhuid is extra gevoelig voor de zon.
Jonge kinderen kunnen slechts vijf tot tien minuten onbeschermd in de zon
zonder te verbranden.
Er zijn 4 goede zongewoonten die we volgen om ons voldoende te
beschermen:

nieuwsbrief voor ouders juni 2019

5

Smeer ‘s morgens lichaamsdelen die rechtstreeks in contact komen met de
zon in met een laag zonnecrème factor 50+ speciaal voor kinderen
Op school hebben wij zonnecrème speciaal voor kinderen (factor 50+) en
smeren wij de kinderen in de loop van de dag indien nodig opnieuw in.
Meester Fabrice

Bron: www.onlinedermatologie.nl

Pedagogisch-didactisch
Schrijfmotoriek
Onze school kocht een nieuwe methode aan die de
kleuterschool en het eerste leerjaar zal helpen bij de lessen
voorbereidend schrijven en voortgezet schrijven. Voortaan
werken we met “Krullenbol”.
Hieronder een overzicht van de
opbouw van deze methode:
Een
kind
moet
een
heel
ontwikkelingsproces doorlopen om tot
schrijven te komen.
Net als bij een boom is het belangrijk dat de wortels (de
fundamenten) stevig verankerd zijn. Zij vormen immers
de basis voor de verdere ontwikkeling.
Lichaamskennis, lichaamsbewustzijn en lichaamscontrole zijn dan ook belangrijke
schrijfvoorwaarden.
De takken zijn de verschillende
vaardigheidsgebieden die bij het schrijven aan bod komen:
ritmegevoel,
ruimtelijke
oriëntatie,
lateralisatie,
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handvaardigheid, auditieve vaardigheden, visuele vaardigheden …
Aan de takken zitten de blaadjes vast. Zij behandelen specifieke
schrijfvaardigheden. Net omdat stevige wortels zo belangrijk zijn, beginnen
we al in de eerste kleuterklas.
Juf Carolien en meester Fabrice
Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar
Activiteit
Op donderdag 27 juni volgen de kleuters een lesje taal en een lesje wiskunde
in het eerste leerjaar. De kinderen van het eerste mogen een voormiddag
terug naar de derde kleuterklas.
Tijdens de laatste schooldag (vrijdag 28 juni) maken de 3de kleuters om
11u00 op de speelplaats (letterlijk) de sprong naar het eerste leerjaar.
Hiervoor worden de ouders uitgenodigd. Achteraf is er nog een receptie op de
speelplaats.

Getuigschrift basisonderwijs
Per leerling wordt een dossier (leerlingvolgsysteem) samengesteld dat
volgende elementen bevat :
- voornaam,
familienaam,
geboorteplaats
en
geboortedatum, …
- adres van de leerling en van de ouders
- synthese van schoolrapporten en/of evaluaties van het
lopende
schooljaar
en
van
voorafgaande
schooljaar/schooljaren
- het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste
schooljaar het hoogste aantal lestijden gegeven heeft
aan de leerling
Voor het zesde leerjaar en voor leerlingen die na een vijfde leerjaar
overstappen naar het secundair onderwijs beslist de klassenraad (directie,
klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgleerkracht en leerkracht L.O.) na 21 juni
en voor het einde van het schooljaar over de toekenning van het
getuigschrift basisonderwijs per individuele leerling op grond van alle
documenten in het dossier.
De beslissing wordt genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemming beslist de voorzitter. De beraadslaging van de klassenraad wordt
schriftelijk vastgelegd. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal
register, ondertekend door alle leden. Dit register wordt gedurende 15
jaar bewaard.
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Op de lijst wordt naast de naam van de leerling aangeduid of het getuigschrift
basisonderwijs al dan niet werd uitgereikt.
Wie op het einde van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs
haalt, heeft recht op een attest met de vermelding van het aantal en het soort
gevolgde jaren lager onderwijs. Ook moet de school een schriftelijke
motivatie en aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan geven.

Axenroos, ons project rond gevoelens en gedrag
Aandachtspunt juni

STEENBOK
WEERSTAAN ZICH VERDEDIGEN AFWEREN

Een steenbok zet zich schrap op zijn rots. Hij laat er niemand anders toe. Wie
te dichtbij komt, riskeert een stevige kopstoot. Een kind dat zich gedraagt als
een steenbok, kan zijn terrein afbakenen. Het kan weerstaan aan eisen van
anderen en zal hulp weigeren voor taken die het zelf aankan. Het laat zich de
'goederen' die het niet wil aannemen in geen geval opdringen.
Waarop letten we deze maand in de klas?
1ste leerjaar :
Ik laat mij niet betuttelen.
de
2 leerjaar :
Ik kan mijzelf verdedigen.
de
3 leerjaar :
Ik laat verstaan dat ik het zelf wel kan.
de
4 leerjaar :
Ik durf zeggen dat ik even met rust wil gelaten worden.
de
5 leerjaar :
Ik durf neen zeggen.
de
6 leerjaar :
Ik durf neen zeggen tegen maatschappelijke toestanden
en onrecht.
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AGENDA

De agenda is ook te vinden op onze website
‘www.basisschooldoornstraat.be’ onder de rubriek
‘KALENDER’.
De school is opnieuw open vanaf maandag 19 augustus.
Openingsuren tot en met dinsdag 2 juli en vanaf maandag 19 augustus:
Buiten de administratieve sluiting (van 3 juli t.e.m. 18 augustus) is de school
open voor ouders die een woordje uitleg en een rondleiding wensen en voor
ouders die hun kind willen inschrijven:
 op werkdagen
van 17u00 tot 19u00
(soms ook van 10u00 tot 12u00)
 op zaterdagen
van 10u00 tot 12u00

ma 3 juni

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

di 4 juni

- 5de en 6de leerjaar: Schoolreis naar de Sint-Pietersplas
'Watercocktail'
- 09:00 Zwemmen 2de
- 09:45 Zwemmen 4de

wo 5 juni

- 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 6 juni

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 1ste leerjaar (klas 1B) (organisatie
meester Patrick)

vr 7 juni

- 1ste en 2de leerjaar: Schoolreis naar het Boudewijnpark
- 5a Stadsspel rond de Middeleeuwen in Brugge

za 8 juni

- 14:30 Vormsel in de kerk van Sint-Willibrord

zo 9 juni

- Pinksteren
- Vaderdag
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ma 10 juni

- Pinkstermaandag (vrije dag)

di 11 juni

- Het zwembad is vandaag gesloten voor onderhoud
- 13:30 1a Bezoek aan de kinderboerderij 'Bijenspel'

wo 12 juni

- Het zwembad is deze voormiddag gesloten voor
onderhoud
- 13:00 Naschoolse les SCRATCH voor het 5de en 6de
leerjaar (= speels programmeren) (Brede School)
(organisatie Mu-st)

do 13 juni

- 13:30 1b Bezoek aan de kinderboerderij 'Bijenspel'
- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 1ste leerjaar (klas 1B) (organisatie
meester Patrick)

vr 14 juni

- Klasfoto's voor kleuter en lager (voormiddag)

ma 17 juni

- 13:20 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager

di 18 juni

- 09:00 Zwemmen 1ste in het subtropisch deel van het
zwembad
- 09:45 Zwemmen 3de in het subtropisch deel van het
zwembad
- 10:30 Zwemmen 5de in het subtropisch deel van het
zwembad

wo 19 juni

- 08:40 3de kleuter b: Watergewenning in Lago Olympia

do 20 juni

- 16:15 Naschools sport en spel voor de ingeschreven
kinderen van het 1ste leerjaar (klas 1B) (organisatie
meester Patrick)

ma 24 juni

- 3a, 3b, 4a en 4b: Schoolreis naar de Zoo van Antwerpen
(met de trein)
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste en het 2de
leerjaar hun groeirapport mee naar huis.
- Vandaag krijgen de kinderen van het 5de en 6de leerjaar
hun eindrapport mee naar huis.
- 08:40 Aerobic op de speelplaats voor kleuter en lager
- 16:30 Oudercontact (zie schema pag.3 + persoonlijke
uitnodiging)
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di 25 juni

- Vandaag krijgen de kinderen van het 3de en 4de leerjaar
hun eindrapport mee naar huis.
- 10:00 2de, 4de en 6de leerjaar mogen van 10u tot 11u
gebruik maken van het subtropisch zwembad
- 16:30 Oudercontact (zie schema pag.3 + persoonlijke
uitnodiging)

wo 26 juni

- 18:00-20:00 Afscheidsreceptie voor alle ouders met
kinderen in het 6de leerjaar
- 18:00-22:00 6a en b Barbecue + afscheidsfeest (met de
winst van de musical)

do 27 juni

- Integratie derde kleuter – eerste leerjaar: De kleuters
volgen een lesje taal en een lesje rekenen in het eerste
leerjaar. De kinderen van het eerste mogen een
voormiddag terug naar de derde kleuterklas.

vr 28 juni

- Laatste schooldag voor de kinderen (enkel tijdens de
voormiddag)
- 11:00 Oversprong 3de kleuter naar het 1ste leerjaar op de
speelplaats + receptie voor de ouders van het 3de kleuter

za 29 juni

- Begin van de grote vakantie

Vooraleer het zover is, wens ik alle kinderen en hun ouders een
ongelooflijk zalige, zonnige en deugddoende vakantie.
Christophe Vanpoucke, directeur
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