Infobrief maart 2022
JEUGDBOEKENMAAND ‘HELDEN EN SCHURKEN’
Na de krokusvakantie werken we in alle klassen rond het thema
helden en schurken. De leerlingen zullen deelnemen aan
workshops in de bibliotheek van Dendermonde.

SPEELPLAATS CENTRUM IN VOLLE OPBOUW
Tijdens de pedagogische studiedag werkte het schoolteam hard
aan de buitenklassen voor de kleuters en werd de moestuin
afgebakend. Samen met de wilgenhutten zijn deze werken de
eerste aanzet om onze speelplaats te verfraaien. We wensen onze
kinderen veel buitenplezier! Wordt vervolgd...
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FATIMA EN FERRE ZIJN ONZE WINNAARS!

‘Wij zijn hier bijzonder fier op”, zegt directeur
Kathy Van Langenhoven.

PERSARTIKEL
VERSCHENEN IN HET
LAATSTE NIEUWS
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IN DE KRANT
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JEUGDBOEKENMAAND ‘HELDEN EN SCHURKEN’

ONZE LEERLINGEN EN
LEERKRACHTEN
“ALLEMAAL HELDEN”
TIJDENS DE
CONTAINERCUPWEEK

Het thema van de Jeugdboekenmaand in 2022 is...
HELDEN EN SCHURKEN
We hebben het over dappere helden en bange helden, superhelden
en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en helden met
woorden. Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. En wat
is een held zonder schurk? Zonder vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen hebben
hun helden en schurken nodig. En
mensen hebben hun verhalen
nodig.
Geen toeval dat het jaarthema in
het teken van boeken en lezen
staat… In 2022 bestaat de Jeugdboekenmaand immers 51 jaar. Dat
is niet alleen een goede reden om
het lezen te vieren. Het is ook hét
moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen die lezen mogelijk
maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken,
recensenten, leesbevorderaars en hoera voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers. We zullen hen tussen 7 en 31 maart op
verschillende manieren in de kijker zetten. ‘Helden en Schurken': onder die noemer vieren we een maand lang!
Ook onze school neemt deel aan de jeugdboekenweek en dit onder
andere in samenwerking met de bibliotheek in Dendermonde waar
onze leerlingen deelnemen aan verschillende workshops. Zie ook alle
verschillende activiteiten in de kalender van maart voor alle kleuterklassen en klassen van de lagere school.
Daarnaast maken onze kinderen ook kennis met de jeugdauteur
Patricia De Landtsheer. Zij zal in onze klassen van de lagere school
verschillende lezingen verzorgen.
Voor wie extra boekentips wenst, zie website
https://www.jeugdboekenweek.be/boekentips
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JEUGDSCHRIJFSTER
PATRICIA
DE LANDTSHEER

KANGOEROEWEDSTRIJD 17 MAART 2022

Ook onze leerlingen gaan de uitdagingen aan…
We wensen onze kinderen veel wiskundeen denkplezier!

Zij is geboren en getogen
in Dendermonde en
heeft naast een groot
aantal jeugdboeken, ook
een aantal romans geschreven. Onze kinderen
gaan vooral veel te horen
krijgen over Heikje, de
heks …

We wensen onze leerlingen veel denkplezier!!
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INSTAPDAG MAANDAG 7 MAART
Na de krokusvakantie verwelkomen wij in de kleuterschool van het
Centrum nieuwe kleutertjes in de klassen van juf An, juf Lynn en juf Pascale.
Lieve Aura
Lieve Amira
Lieve Jolianne Emilie
Lieve Ryan
Je bent welkom in onze school. Veel andere kinderen en de juf verwachten
je. Het speelgoed staat klaar en de juf haalt een heleboel spelletjes en
verhalen tevoorschijn! Geniet ervan!

Binnen de leefschoolwerking zetten we een aantal ‘werelddagen’
in de kijker

LEEFSCHOOL KNUFFELDE OP VALENTIJN
Dit jaar ging er speciale aandacht naar de wereldknuffeldag die wij speciaal organiseerden op Valentijnsdag. We vinden het
belangrijk om samen deze dag uit te werken, een mini-project met de
volledige school. De kleuters en leerlingen creëerden samen allerlei
beelden die hen aan knuffelen doen denken en waarmee ze iedereen
een virtuele knuffel kunnen geven. De beelden werden samengevoegd
tot een filmpje dat te bekijken is op onze website
www.leefschooldendermonde.be via een QR-code.
Als leefschool vinden we het belangrijk om alle ouders, familie, vrienden en buren te betrekken bij het schoolgebeuren. Zo bezorgen de
leerlingen van de oudste leefgroepen tijdens een wandeling onze buren een briefje met de code en krijgt iedereen de QR-code mee om
onze knuffelboodschap te verspreiden.
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PYJAMADAG
VRIJDAG 11 MAART

Wist je dat er elk schooljaar duizenden leerlingen
door ziekte langdurig of
regelmatig niet naar
school kunnen gaan?
Vaak blijven ze van thuis
of in het ziekenhuis de
les volgen, via Bednet, via
een leerkracht of vrijwilliger aan huis of via lessen
in de ziekenhuisschool.

START INSCHRIJVINGEN 2022-2023

Geboortejaar 2020 en ouder!

Maandag 07/03
starten de inschrijvingen voor 2022-2023!
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt!
Ook kindjes geboren eind 2020, die pas instappen op 01/09/23,
dienen nu al in te schrijven!
Heb je vrienden of familie die graag zouden inschrijven?
Dan kunnen zij zich reeds aanmelden via de website van onze
school https://bs.kad.be/
en voor onze leefschool

https://leefschooldendermonde.be/

Bednet, MNM en Ketnet
vieren op vrijdag 11
maart de zevende editie
van de Nationale Pyjamadag. Door mee te doen
steken we zieke kinderen
een hart onder de riem
en maken we Bednet
mee bekend. Deze keer
staat men op Pyjamadag
stil bij de leuke momenten die je beleeft op
school. Want school is
meer dan les volgen alleen...

Neem contact op via mail: directie@kad.be
of telefonisch: 052/25 17 78

6

ONZE LAGERE SCHOOL OPENT ZIJN DEUREN EN
TOONT U ZIJN HELDEN EN SCHURKEN …
Op zaterdag 26 maart 2022 zetten wij de deuren van onze lagere school voor
jullie open. Wij organiseren in de voormiddag onze openklasdag.
Alle kinderen en ouders zijn welkom!
 Vanaf 10u wordt u samen met uw kind ontvangen in het leerjaar waar uw

kind volgend jaar gaat zitten. De klasjuffen zullen hier samen 2 lessen
geven van 25 minuten. Zo kan uw kind al eens proeven van de leerstof die
volgend schooljaar aangeboden wordt.
 Van 11u tot 12u kan u samen met uw kind(eren) deelnemen aan een leuke

zoektocht in de school en kan u ook genieten van de tentoonstelling rond
HELDEN EN SCHURKEN. Wij hopen van harte jullie allemaal te mogen
ontvangen op deze dag!

 … juf Ina bevallen is van een flinke zoon Jules-Emile. We wensen

haar een dikke proficiat en weinig slapeloze nachten …
 … Janne De Rudder, Louïs Gevaert, Liyana Heirbrant, Lara

Muradian en Maelynn Remory deelnemen aan het Lentefeest op
zondag 27 maart in Megaspeelstad
 ...alle klassen hard werken aan ons jaarthema ‘Helden en

schurken’ dat in maart wordt afgerond
 ...onze kleuters ook ijveren voor het milieu en flink sorteren en

composteren
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...er 3 nieuwe collega’s gestart zijn in februari
Mijn naam is Daan Van Houwe en ik ben een kersverse afgestudeerde leerkracht lager onderwijs. Sinds februari versterk ik het team van de lagere
school. Ik geef godsdienst in de leefschool en in het 3de, 4de en 6de leerjaar.
Verder ondersteun ik ook de anderstalige nieuwkomers en begeleid ik ook de
meetcircuits. Buiten de schooluren kan ik me wel eens amuseren met een fiets
- of wandeltocht. Op zondag kan je me vinden bij Chiro Kadee in Appels bij de
kleinste kadees. Ik kijk ernaar uit om mee te helpen aan de ontwikkeling van
uw kind.

Mijn naam is Sascia Vasseur (47 jaar), ik woon in
Wieze en ben gehuwd met Tim. Ik heb twee zonen,
Sander (22) en Kobe (19) en twee plusdochters (16),
Lara en Lien. Als nieuwe collega binnen het zorgteam
zet ik, na een carrière van 27 jaar op het hoofdkantoor van C&A, de stap naar het onderwijs. Taal is mijn
passie. Daarom zal ik als leerkrachtondersteuner
vooral inzetten op lezen, naast algemene beleidstaken, projecten en communicatie. Je kan mij op
school vinden in de zorgklas. Mijn hobby’s zijn koken,
fietsen, wandelen met onze border collie Pepper en

natuurlijk ook lezen . Kinderen helpen, ze zien
groeien en vooruitgang boeken is heel dankbaar...

Mijn naam is Frieda Stadtfeld. Ik woon in Denderbelle, samen met mijn zoon
die nog studeert. Mijn hobby’s zijn boeken lezen en yoga beoefenen.
Ik werkte 10 jaar in de horeca, verscheidene jaren in de kinderopvang, ging op
30-jarige leeftijd opnieuw studeren en behaalde met grote onderscheiding
mijn diploma van opvoedster.
Na 15 jaren met hart en ziel mijn eigen kinderopvang te hebben uitgebaat
werk ik nu als polyvalent medewerkster in de school. De interesse in de
ontwikkeling van de kinderen en mijn liefde voor hen is al die tijd gebleven.
Het geeft me voldoening als mijn minieme inbreng een meerwaarde kan
betekenen voor de school, de collega’s en vooral voor de kinderen.
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ACTIVITEITENKALENDER MAART 2022
Di
Wo
Do
Vr
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Zo
Ma
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ICT 1B
Tech
2A
Meet 2B
Vrij 1A
Zwemmen : L4
L2B: Atelier Helden in de bib om 9.00

L5A: Atelier Helden in de bib om 10.30
L1A: Atelier Helden in de bib om 13.15
PV kleuter
Di
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Wo

9

Do
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ICT

5C

Tech

ICT

3B

Tech

6A

4A

Meet

6B

Vrij

Meet

4B

Vrij

5A

Vrij 5B

3A

Zwemmen : L6
L5B: Atelier Helden in de bib om 13.15
Oudercontact Centrum en Leefschool + Rapport DW3
Vr
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5B: Kalleke Step

Za

12
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START JAARPROJECT ‘Helden en schurken’
ICT

2A

Tech

2B

Meet

1A

Vrij 1B

Oudste kleuterklassen Centrum bolleboosjes – 9.00: Voorleesmoment ’t Ros Beiaard en zijn ronde en g2:
9.45
Zwemmen : L4

Di
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ICT

6A

Tech

6B

Meet

5A

Vrij

5B

Vrij

5C

Oudste kleuters Centrum: Grensgeval (CC Belgica om 11.00)
L2 – om 10.30: lezing Patricia De Landtsheer – ‘Heikje Heks en haar vriendjes’
Wo

16

L3 – om 10.30: lezing Patricia De Landtsheer – ‘Heikje Heks en haar vriendjes’

Do

17

ICT

4A

Tech

4B

Meet

3A

Vrij

3B

Zwemmen : L6
KC: Kalleke Step
Vr

18

L4 – om 10.30: lezing Patricia De Landtsheer – ‘Heikje Heks en het geheim van Betkin’
5A: Kalleke Step

Za
Zo
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ACTIVITEITENKALENDER MAART 2022

Ma

21

ICT

2B

Tech

1A

Meet

1B

Vrij 2A

Zwemmen : K2 Centrum
Oudste kleuters Leefschool: Voorleesmoment ‘t Ros Beiaard en zijn ronde 9.00
L6 - – om 10.30: lezing Patricia De Landtsheer – ‘Heikje Heks en het geheim van Betkin’
L3A/B: Atelier Helden in de bib om 13.15
Di
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ICT

6B

Tech

5A

Meet

5B

Vrij 5C

Meet

3B

Vrij 4A

Vrij 6A

L2A: Atelier Helden in de bib om 10.30
L5C: Atelier Helden in de bib om 13.15
Wo

23

Do
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ICT

4B

Tech

3A

K1 Centrum (voormiddag) – spuit CLB
Zwemmen : L6
L6A – Atelier Helden in de bib
Vr
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Oudste kleuterklassen Centrum bolleboosjes: Voorleesmoment ’t Ros Beiaard en zijn ronde: 10.00

Za
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OPENKLASDAG LAGERE SCHOOL – AFSLUIT PROJECT

Zo

27

Lentefeest L1 Centrum

Ma

28

ICT

1A

Tech

1B

Meet

2A

Vrij 2B

Ma 28/3/22 L4A op het CLB
GWP LAGERE SCHOOL—3e graad
Di
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ICT

GWP

Tech GWP

Meet

GWP

Vrij GWP

Vrij GWP

L1 en L2 Centrum: Meurman en Rudy (CC Belgica om 10.30)

Leefgroep 3: Story Cubes, MediJA Praat en het atelier Helden in de bib – om 13.15
Wo
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GWP LAGERE SCHOOL—1e en 2e graad

Do
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GWP LAGERE SCHOOL

Houd onze facebookpagina in het oog

Volg ons op instagram
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