
 

GO! basisschool atheneum 
Zuidlaan 3 

9200 Dendermonde 

 
Vestiging: 
 
Leefschool,     Posthoornstraat 20, Dendermonde - 052 2130 06 

052 25 17 78  (-79)   ~   instellingsnummer: 2923  
directie.bs@kad.be   of   secretariaat.bs@kad.be 

www.kad.be 
 

Infobrief december 2020 
DECEMBER = GOED-GEVOEL-MAAND 

 
1. Het twaalfde paardenhoofd 
 
Ook onze basisschool atheneum Dendermonde heeft zijn eigen trots: het twaalfde paardenhoofd. 
 
Naast de 11 grote paardenhoofden die verspreid staan over de binnenstad van Dendermonde, een uniek 
streetartproject ‘Paardenkracht’ van verschillende kunstenaars, creëerden onze oudste kleuters het nu al beroemde 
twaalfde paardenhoofd.  
 
Dit zeer uniek hoofd is een eerbetoon aan grote paardenhelden: Ros Beiaard en … het paard van Sinterklaas: Slecht-
Weer-Vandaag. 

 
De 11 paardenhoofden samen met het twaalfde paardenhoofd, een monument! 

 
 

2. Onze school heeft een finalist voor de Vlaamse STEM Olympiade 
 

Maandag 19 oktober namen de leerlingen van de kangoeroeklassen van 
het 5de en het 6de leerjaar deel aan de voorrondes van de Vlaamse 
STEM Olympiade.  
In de STEM Olympiade kunnen leerlingen over heel Vlaanderen zich 
met elkaar meten wat betreft hun kennis over wetenschap, wiskunde, 
techniek. STEM staat immers voor Science, Technology, Engineering en 
Mathematics. 
 
Dit schooljaar schreven er 602 scholen in en maar liefst 25.485 
leerlingen.  

 
We zijn dan ook bijzonder fier dat Ferre De Rudder – leerling van ons 
vijfde leerjaar - zeer hoog scoorde en als finalist door mag naar de 
Vlaamse finale in Brussel. 

 
 

 

mailto:directie.bs@kad.be
mailto:secretariaat.bs@kad.be


 

GO! basisschool atheneum 
Zuidlaan 3 

9200 Dendermonde 

 
Vestiging: 
 
Leefschool,     Posthoornstraat 20, Dendermonde - 052 2130 06 

052 25 17 78  (-79)   ~   instellingsnummer: 2923  
directie.bs@kad.be   of   secretariaat.bs@kad.be 

www.kad.be 
 

 

3. Accent op sociale vaardigheden 
 

Visie 
 
Een preventieve basiszorg bestaat uit een algemene, universele 
aanpak die bestemd is voor alle kinderen uit een klasgroep of school 
en die de individuele leerlingen niet stigmatiseert. De interventies 
op dit niveau kunnen bestaan uit een effectief georganiseerd 
klassenmanagement zodat een rustig en ordelijk werkklimaat 
gecreëerd wordt. Voor het grootste deel van de leerlingen zal deze 
aanpak meer dan voldoende zijn. 
 
Preventieve basiszorg zien wij als het voorkomen van psychosociale 
problematiek, het opsporen van risicofactoren in de ontwikkeling en 
het verminderen en in de hand houden van licht probleemgedrag. 
 
Op schoolniveau willen we via projecten, middagactiviteiten, … 
werken aan de sociale vaardigheden van onze kinderen en ook aan 
een positieve klasdynamiek. 

 

 

 

Dag van gezelligheid 
 
Elke maand kiezen we een speciale dag in het teken van 
welbevinden. 
In december kiezen we ook dit jaar voor de dag van de gezelligheid, 
deze gaat door op vrijdag 18 december 2020. 
In alle klassen – van klein tot groot – wordt er binnen de klas 
ongeveer een week vooraf nagedacht over wat gezelligheid voor de 
kinderen betekent. Vanuit brainstorming en initiatieven van de 
kinderen m.b.v. de leerkracht wordt op klasniveau de gezellige dag 
georganiseerd. 

 

 

Kinderen en hun sociale talenten 
 
Op klasniveau zetten we constant in op een positief leefklimaat. Dit 
wordt structureel aangepakt via 2-wekelijkse lessen i.k.v. sociale 
vaardigheden en dit met de methode ‘Kinderen en hun sociale 
talenten’. In onze klassen van het 5de en 6de leerjaar wordt dit eerder 
filosofisch aangepakt.  
De aanpak houdt rekening met de eindtermen sociale vaardigheden 
die kinderen dienen te bereiken. 

 

 
Voorvalrapport 
 
Indien kinderen toch nog  een gedrag stellen dat niet toelaatbaar is, 
vullen zij een voorvalrapport in – al dan niet samen met de 
leerkracht. Het doel daarvan is dat ze reflecteren over wat ze precies 
hebben gedaan, wat ze eruit hebben geleerd en hoe ze dit voor alle 
participanten denken op te lossen.  
Het is belangrijk in dit proces ook te kunnen rekenen op de 
medewerking van de ouders (het voorvalrapport wordt steeds via 
smartschool gemaild naar de ouders). 
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4.  Sinterklaas op bezoek – vrijdag 4 december 2020 
 

Op vrijdag 4 december bezoekt Sinterklaas samen met Piet opnieuw onze 
basisschool. Dit jaar is het wel wat anders, de Sint bezoekt ons per klas digitaal. 
Alle filmpjes met de Sint kan je daarna ook terugvinden op onze 
facebookpagina’s. 
 
Hopelijk kan hij ook iets kleins en fijns brengen in de klas … 
 
Een heleboel klassieke Sinterklaasliedjes kan je alvast vinden op onderstaande 
link: https://www.youtube.com/watch?v=gLfMlUDalaU 

 
 
 

 

 

5. ONS MOS-BELEID – klare afspraken … goede vrienden! 
 

In december focussen we ons opnieuw op het afvalbeleid, omdat algemeen scholen met een afvalpreventiebeleid de 
totale hoeveelheid afval ongeveer 50% lager ligt dan in scholen zonder zo’n beleid. Dat levert dus echt wat op!  
Hoe gaan we te werk? Eerst bespreken we op klasniveau uitgebreid het afvalbeleid en wordt ook uitdrukkelijk aan de 
leerlingen gevraagd zich daaraan te houden. Daarna voeren we alles concreet uit. 
 
TIPS i.k.v. wat kan of niet op onze school … We vragen dan ook aan alle ouders en kinderen hiermee rekening te 
houden! 

1. Wegwerpverpakkingen leveren heel veel afval op. Ze zijn bovendien slecht voor milieu en gezondheid. Dus 
vragen wij het volgende … 
 
Geef daarom de voorkeur aan herbruikbare alternatieven zoals: 

een brooddoos in plaats van aluminiumfolie 
herbruikbare bekers en bestek 
drinkbussen 
koekjes in koekjesdozen en niet in individuele verpakkingen 

Ga ook na of u de hoeveelheid PMD-afval kunt verminderen, door bijvoorbeeld: 

de drinkbus te promoten; 
drinken van kraantjeswater aan te moedigen; 
te vragen niet van thuis PMD of andere wegwerpverpakkingen mee te nemen. 

2. COMPOSTEER: onze school heeft reeds een composthoop. Deze zal vanaf nu actiever gebruikt worden.  
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6. Reserveren van maaltijden – van januari tot en met juni 2021 
 

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 januari kan tot en met 10 
december.  
Het menu met de kalenderdagen kan u steeds raadplegen op de website van onze school: http://bs.kad.be/ 

 
 

7. Wist je dat …                                                                   
 
… onze leerlingen van L5/L6 van de leerlingenraad voor de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar elke donderdag 
een knutselactiviteit coronaproof organiseren tijdens de middagpauze: deze maand gaan ze voor origami.  
 
… onze actie ‘HINDERNISSENRUN’ van de Rode Neuzen een groot succes was. Bedankt voor de mooie steun. Het 
exact opgehaalde bedrag zal gecommuniceerd worden op vrijdag 4 december 2020 via smartschool. 
 

                                                  
 

8. REMINDER 
 
Rapport DW2 en oudercontact zijn verplaatst naar januari 2021 (zie mail via smartschool). 

 
 
                     ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2020 

 

December 2020 – code oranje: nog steeds geen EMA toegelaten.  

Di 1 ICT        6B                  Tech   5A                     Meet    5B                       Vrij  6A 

Wo 2  

Do 3 ICT  4A                        Tech  4B                       Meet    4C                       

Vr 4 Sinterklaas en zijn Pieten – een digitaal verhaal 

Leefschool: atelierwerking 

Za 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 6 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 7 ICT      1A                    Tech     -                     Meet         1B                   

L4/L5/L6: NIEUWSBEGRIP   
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Di 8 ICT       5A                   Tech     5B                  Meet           6A                  Vrij   6B 

Wo 9  

Do 10 ICT   4B                       Tech  4C                     Meet    4A                        

Vr 11 Leefschool: digitaal forum 

Za 12 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 13 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 14  ICT      1B                    Tech   -                       Meet     1A                

ALLE KLASSEN LAGER: SOCIALE VAARDIGHEDEN         

Di 15 ICT     5B                     Tech    6A                  Meet         6B                   Vrij   5A 

 

Wo 16  

Do 17 ICT      4C                    Tech  4A                     Meet  4B                         

Vr 18 Kerstactiviteiten – Dag van de leerling 

Za 19 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 20 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 21 Kerstvakantie::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Di 22 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wo 23 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Do 24 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vr 25 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Za 26 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 27 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 28 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Di 29 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wo 30 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Do 31 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Kathy Van Langenhoven 
Directeur 
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