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                                                                    GO! De Leefschool 
 

Infobrief januari 2022 

 
 

1. Coronamaatregelen in januari 
 
Momenteel hebben wij nog geen verdere informatie over dewelke de coronamaatregelen gaan zijn in 
januari 2022. We gaan ervan uit dat wij de laatste week van de kerstvakantie verder geïnformeerd 
worden. Zodra wij meer weten, zal dit onmiddellijk gecommuniceerd worden via smartschool. 
 

 
 
 

Het gehele schoolteam van basisschool atheneum 
Dendermonde wenst u en uw familie 
 

een fantastisch en geweldig 
2022! 

 
Voor het nieuwe jaar wens ik jullie: 

Tijd om van de kleine dingen te genieten 
Rust om stil te staan bij mooie momenten 

Sterkte om tegenslagen te overwinnen 
Vriendschap om je hart te verwarmen 
Humor om wat somber is te kleuren 

Een glimlach om elke dag mee te beginnen. 
Fijne feestdagen! 

 
Geniet van de kerstvakantie! 

 

 
 

 
 

We zien jullie graag met een fris hoofdje 
terug op maandag 10 januari 2022. 
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2. Reserveren van maaltijden – van februari tot en met juni 2022 
 

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 februari kan 
tot en met 10 januari. Aangezien we met een externe firma werken, betekent dit dat de richtlijnen met 
betrekking tot registratie zeer strikt gehanteerd worden. 
Het menu met de kalenderdagen kan u steeds raadplegen op de website van onze school:  
http://bs.kad.be/ 

 
 

3. 2 nieuwe krachten – gestart eind november 
Zij stellen zich even aan je voor … 

 
Ik ben Vanessa Van Puyvelde.  Je vindt me terug in 
de leefschool voor voornamelijk de 
zorgondersteunende taken en de lessen Frans en 
wiskunde, dit ter vervanging van juf Sonja.  

Naast deze boeiende en uitdagende job heb ik mijn 
eigen acupunctuur- en coachingpraktijk. Levenslang 
leren en je eigen leven leven is mijn motto. Ik verruim 
me steeds door een nieuwe cursus of studie die ik 
volg. 

Daarnaast hou ik enorm van lichaamsbeweging, mijn 
kippen verzorgen, lezen, mediteren en natuurlijk mijn 
partner.  

Wil je graag nog iets weten? Dan spreek je me maar 
aan. 

 

 

 

 

Mijn naam is Melissa, 
de nieuwe "kracht" op het secretariaat. 
Na 16 jaren in de horeca gewerkt te hebben, 
zou ik volgend jaar de opleiding tot leerkracht 
kleuteronderwijs willen gaan volgen. 
Vandaar dat deze job mij een leuke oplossing 
leek om al eens kennis te maken met het hele 
"onderwijsgebeuren". 
Verder ben ik sinds 4 jaar plusmama van Amy en 
Oona en sinds vorig jaar is mijn dochtertje Lizz 
er, waardoor we nu samen met onze 3 hondjes 
meer dan compleet zijn.  
Altijd feest bij ons thuis. 
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4. Het nieuwe afdak 

 
De volgende periode wordt een extra afdak geplaatst op de speelplaats van de lagere school, aan de kant 
van de Geldroplaan. Hieronder alvast een kijkje op de plannen … 
 

 
 

  
5. Inrichting speelplaats Centrum … 

 

In samenwerking met de organisatie MOS heeft een 
tuinarchitect onze speelplaats uitgetekend in functie van 
verschillende zones: een rustige hoek, een atrium, 
actiehoeken, sportieve hoeken, een buitenklas, … 
Tijdens de pedagogische studiedag – vrijdag 11 februari 
– werkt het volledig schoolteam centrum aan de 
inrichting van de nieuwe speelplaats.  
Vorig schooljaar werd al een hindernissenparcours 
gerealiseerd. Dit schooljaar starten we met vereende 
krachten met de aanleg van een kleuterkeuken, 
beplanting, kruidenbakens, …  
En niet te vergeten … de kinderen van de 3de graad 
gaan o.l.v. experten wilgenhutten bouwen. 
  
In een latere fase gaan we – afhankelijk van de 
coronamaatregelen – een oproep doen voor extra 
helpende handen in functie van de verdere aanleg. 
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6.  Gedichtendag 2022 … NATUUR  … 

 

Het thema van de Poëzieweek 2022  is ‘NATUUR’. 
In onze klassen wordt er op donderdag 27 en vrijdag 28 januari extra aandacht besteed aan 

poëzie. 

Poëzieweek 2022: Ramsey Nasr en natuur 

Ramsey Nasr is het boegbeeld van de Poëzieweek 2022! Het thema van de tiende editie is NATUUR 
en heeft als motto deze woorden van Nasr: ‘bloesemingen en overvloed’. We (her)ontdekken de 
poëzie in de natuur en de natuur in de poëzie. 

Sinds 2000 wordt elk jaar eind januari poëzie extra in de kijker gezet. 
Op initiatief van Poetry International werd de laatste donderdag van 
januari uitgeroepen tot Gedichtendag. Een breed 
samenwerkingsverband van dichters, literaire organisaties, scholen, 
bibliotheken en andere verenigingen zorgde ervoor de donkere 
januaridagen in Vlaanderen en Nederland een poëtische invulling 
kregen. 

De campagne van de eerste Gedichtendag in 2000 werd afgetrapt 
met de verkiezing van het mooiste gedicht. Na een breedgedragen 
stemcampagne haalde ‘Denkend aan Holland’ van Hendrik Marsman 
het van onder meer ‘De moeder de vrouw’ van Martinus Nijhoff. 

Bij elke editie wordt aan een dichter gevraagd om 10 gedichten te 
schrijven die aansloten bij het thema van Gedichtendag. De 
eerste Gedichtendagbundel werd geschreven door Toon Tellegen. 
Later volgden onder meer nog Hugo Claus, Tom Lanoye, Remco 
Campert, Judith Herzberg, Antjie Krog, … 

En dit jaar is het Ramsey Nasr … 

 

Het voorbije jaar hebben we met zijn allen 
opnieuw de natuur ontdekt. Niet zozeer de 
ver-weg-natuur of de hoge-bergen-natuur, 
maar wel de vergeet-me-nietjes-natuur, de 
wandel-je-mee-natuur, de hoeveel-
vlinders-tel-jij-in-jouw-tuin-natuur, de 
laten-we-samen-over-een-beekje-springen-
natuur. We hebben het avontuur in onze 
achtertuin herontdekt, de schoonheid van 
onze beken en bossen, vogels die we 
gisteren niet hoorden, eekhoorns die we 
niet meer zagen. We werden weer verliefd 
op onze vierkante meter tuin, de geraniums 
op ons balkon. 

Tijdens deze Poëzieweek laten we ons 
verrassen door lieveheersbeestjeswoorden, 
door slingerplantzinnen en varenverzen. 
We fluisteren gedichten om de dieren te 
verwarmen in hun winterslaap, we laten 
onze woorden waaien in de wind. We 
geven taal aan wat we belangrijk vinden en 
willen bewaren. We zingen luid over een 
groene toekomst, vol bloesemingen en 
overvloed. 
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7. Wist je dat …                                                                   
 

…  we eind december afscheid nemen van Josée in haar functie van kopieerdame. We wensen haar een 
welverdiend pensioen! 
 
 
… na de kerstvakantie juf An opnieuw de kleuters van Bumbaklas zal begeleiden, samen met juf Lynn. Juf Evelyn 
start als begeleidende leerkracht in het tweede leerjaar A. 
 
 
… juf Ina, juf Fien en juf Lies bevallen na de kerstvakantie …  
 
 
… wij ook reeds een begeleidende leerkracht hebben aangetrokken om de klas L3A te begeleiden: mevrouw An 
Monthaye. Zij is reeds jaren leerkracht in een 3de en 4de leerjaar in een Brusselse school en kiest ervoor om 
vanaf januari bij ons aan de slag te gaan.  
 
 
… binnen de algemene SES-werking mevrouw Sascia Vasseur start. Zij is communicatiewetenschapper van 
opleiding en zal vooral werken aan de taalvaardigheid van de kinderen, met daarnaast algemene beleidstaken. 
 
 
… onze kinderen van de leefschool actief deelnamen aan de dag rond verdraagzaamheid.  
Dag van verdraagzaamheid: welke impact heeft ons gedrag op anderen, hoe kunnen we hier zelf bij stilstaan, 
zijn we wel steeds verdraagzaam, … 
Het resultaat zijn 4 spiegelborden rond acties, keuzes, woorden en succes. De borden hangen voor het grote 
raam op onze speelplaats. Iedereen kan zelf eens in de spiegel kijken en nadenken … ben ik wel verdraagzaam? 

 
 

 
 
 
 
… de opbrengst van de champagneactie in de centrumschool 1285,68 heeft opgebracht. Bedankt voor de steun. 

 

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


kernwaarden: eigenaarschap – respect – wereldburgerschap – innovatie – leerplezier 

 
 

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 
 

… de kunstenrij van onze kleuters ter ere van alle grootouders vervroegd wordt weggehaald wegens een iets 
minder resultaat na heftige regenbuien. Hieronder willen we je toch nog graag alle beelden en QR-codes 
meegeven, zodat je de tekstjes, liedjes, gedichtjes, … uit onze kleuterklassen nog kan beluisteren. 
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ACTIVITEITENKALENDER JANUARI 2022 
 

Januari 2022 – afhankelijk of buitenschoolse activiteiten mogen doorgaan. 

Za 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 2 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Di 4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wo 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Do 6 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vr 7 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Za 8 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 9 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 10 ICT    2A                     Tech    2B              Meet       1A                  Vrij     1B          

Zwemmen : L1            

Di 11 ICT    5A                    Tech     5B              Meet       5C                  Vrij      6A         Vrij   6B 

Wo 12  

Do 13 ICT     4A                   Tech        4B           Meet     3A                    Vrij     3B 

Zwemmen : L1-L4 Leefschool 

K2/3 Leefschool: Kids on Ice (9.30 – 11.00) 

Oudercontact – alle klassen/leefgroepen + rapport DW2 

Vr 14 Leefschool: L1, L4 en L6 - CLB 
Leefschool: Atelier 

Za 15 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 16 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 17 ICT     2B                   Tech     1A               Meet      1B                  Vrij   2A     

Zwemmen : L4     

Di 18 ICT     5B                   Tech     5C               Meet       6A                 Vrij   6B          Vrij  5A 

Wo 19  

Do 20 ICT     4B                   Tech    3A                Meet      3B                  Vrij  4A 

Leerlingenraad 

Zwemmen : L1-L4 Leefschool 

Leefgroepvergadering 19.00u 

Vr 21 6B: CLB 

Leefschool: Wereldknuffeldag 
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 Za 22 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 23 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 24 ICT     1A               Tech      1B              Meet       2A             Vrij     2B 

Zwemmen : L4                   

Di 25 ICT     5C                Tech     6A               Meet     6B               Vrij   5A             Vrij    5B 

Infoavond MAD – voor L6 en leerlingen L5 die de overstap naar 1B maken 

(meer informatie volgt nog) 

Wo 26  

Do 27 Gedichtendag  

ICT     3A                  Tech     3B              Meet       4A             Vrij    4B 

Zwemmen : L5 

Vr 28  

Za 29 Infomoment – kleuters centrum  en leefschool – voor het schooljaar 2022 - 2023 

 

Zo 30 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 31 ICT       1B                  Tech     2A              Meet    2B               Vrij    1A     

Zwemmen : L4                                  
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