Infobrief mei 2022
GO GO ATHENEUM ... SAMEN IS HET BETER ...
IN ROSSE BUURTENSTOET

Op zondag 24 april liepen we met beide vestigingen mee in de Rosse
buurtenstoet door het centrum van Dendermonde. Heel wat kleuters,
leerlingen, leerkrachten en ouders namen deel aan deze parade. Exact
één maand voor de Ros Beiaardommegang zetten de verschillende
wijken, verenigingen en scholen hun paard in de kijker. Wij waren goed
herkenbaar aan onze petten met logo. Deze maken deel uit van de
branding van de basisschool van het centrum. Het werd een heus feestje
onderweg met handgeklap, dans en zang.
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VOORWOORD
GEACHTE OUDER,
BESTE LEERLING,

Wat gaat het schooljaar
snel. De paasvakantie is
al bijna twee weken
achter de rug.
We hebben net genoten
van een zonnig en
sfeervol ‘stoetfeest’
tijdens Rosse Buurten.
De meidagen staan
klaar met een paar
extra lange weekends,
een pedagogische
studiedag in het teken
van onze speelplaatswerking, een
infomoment voor
nieuwe topsporters,
buitenlessen, theater,
fietsactiviteiten, …

En natuurlijk mogen we ook zeker de Ros Beiaardommegang en moederdag
niet vergeten. Daarnaast starten de verbouwingen van een aantal creatief
ingerichte lokalen en een aangepaste leraarskamer aan de kant van de
basisschool. We plannen in mei nog een ouderbevraging in, in functie van
gerichte feedback, zodat we onze kwalitatieve werking kunnen optimaliseren
en bijsturen waar nodig.
Op dit moment zijn we natuurlijk nog april. Deze maand stond vooral in het
teken van de GWP, wat voluit Geïntegreerde Werkperiode betekent.
Onze eerste - en tweedejaars werden ondergedompeld in het boerderijleven.
Vooral de zorg voor dieren en respect voor de natuur stonden centraal.
Onze derde – en vierdejaars genoten van het prachtige Brugge. Het accent lag
op leven en werken in de stad en ook de mooie gebouwen mochten niet
ontbreken. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar ontdekten een stukje
Ardennen in Massembre via zoektochten, wandelingen, survivalparcours, …
Allemaal geweldige ervaringen.
Terwijl ik dit voorwoord aan het schrijven ben, zijn onze kinderen van de
Leefschool net vertrokken naar de Hoge Rielen, klaar voor nieuwe ervaringen
en leerrijke en speelse momenten. We kijken nu al uit naar alle spannende
verhalen die zij zullen vertellen.
Met vriendelijke lentegroeten,
Kathy Van Langenhoven
Directeur
DOMEIN VAN MASSEMBRE 5E EN 6E IN HASTIERE
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FOTOREPORTAGE GWP CENTRUM
BOERDERIJKLASSEN 1E ‘T HERREKEN IN HEESTERT

THUISGWP

Ook op school waren er
leuke activiteiten en het
eindresultaat mag er zijn:
uitbreiding van de
zandbakzone, bufferzone
tussen de kleuters en het
lager, aanbrengen van
schors in de
buitenklasjes, wilgenhutten en moestuin.

BOERDERIJKLASSEN 2E
SPERMALIEHOEVE IN
MIDDELKERKE

STADSGWP 3E EN 4E IN BRUGGE
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CC BELGICA

'Fee’
Op dinsdag 10 mei gaan
onze jongste kleuters
naar een voorstelling op
de dunne grens tussen
waarheid en fantasie.
Een traject dat 4Hoog
ontwikkelde om peuters
en jonge kleuters voor te
bereiden op hun eerste
theaterbezoek. Het
verhaal gaat over het
meisje Fee die van
mopjes en fopjes houdt
en vanalles uit haar
koffer haalt...

LEEFGROEP 3 MAAKT ZELF EEN BOEK
In de leefschool maakten de leerlingen bij juf Femke hun eigen vriendenboek.
Ze leerden zelf vragen opstellen, katernen naaien, katernen lijmen, een eigen kaft
maken en ontwerpen, tot zelfs eigen papier maken. Het was een leuk project
waarbij heel wat vaardigheden en creativiteit nodig waren!

‘Aardappelsoep’
is een eigentijdse
voorstelling van Laika,
theater der zinnen, over
oorlog en verlies, over
honger en over de weldaad
van lekkere soep, waarin
het plezier om te vertellen
en het genot om samen te
eten centraal staat...
L5+L6: vrijdag 20 mei

ROBINSON ISLAND DAY

Op donderdag 19 mei neemt het derde
leerjaar van het centrum deel aan een
gevarieerde themasportdag met focus op
samenwerken en samen spelen. Deze gaat
door op de buitenterreinen en het water
aan het zwembad Olympos in
Dendermonde.
De organisatie Venga heeft een team van enthousiaste goed opgeleide
sportlesgevers en monitoren. Zij moedigen leerlingen aan om te genieten van
outdoor sporten. Het is hun passie om kinderen samen te brengen voor een
unieke belevenis, een nieuwe uitdaging en ontspannende momenten met
klasgenoten.
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FIETSEDUCATIE
MEESTER OP DE FIETS
Op donderdag 21 april kregen onze leerlingen
van het eerste en het tweede leerjaar een
behendigheidsparcours voorgeschoteld op de
speelplaats van het centrum. In de leefschool werden de kinderen van
groep 2, 3 en 4 de dag erna ook ‘meester op de fiets’.

Moev, VIAS institute en
Mobile 21 sloegen de
handen in elkaar voor dit
uniek samenwerkingsverband om de fietsvaardigheid van jonge kinderen in
het basisonderwijs te
bevorderen.

Sporten voor de eindtermen Lichamelijke Opvoeding
AMERICAN GAMES
Op maandag 25 april 2022 trokken we met de
leerlingen van het 5de leerjaar van het centrum naar
de Stedelijke sporthal in Sint-Gillis-Dendermonde
voor een sportieve namiddag “American Games”.
Ze

doorliepen

3

plateaus

waarin

ze

de

basisvaardigheden uit baseball, American football,
frisbee, kin-ball, enz. leerden kennen.
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LENTEWANDELING
NATUUREDUCATIEF CENTRUM

Het tweede leerjaar op stap naar Bastion VIII...
Na de paasvakantie stonden ook de bomen in Bastion VIII volop in
bloei. Tijdens een rondleiding met gids Gert staken onze leerlingen
heel wat op over de natuur op deze unieke plek in hartje
Dendermonde. Gids Jelle vertelde honderduit over de bijtjes.

DE KANGOEROEWEDSTRIJD

Op donderdag 28 april
kregen de deelnemers aan
de kangoeroewedstrijd van
juf Marina een attentie
voor hun inzet. Twee
leerlingen met
uitmuntende resultaten
werden extra in de
bloemtjes gezet.

LEEFSCHOOL RESULTATENANALYSE
OUDERBEVRAGING BUITENRUIMTE

84,3 % van de gezinnen heeft de bevraging
ingevuld. Ze is dus bruikbaar. De grote
meerderheid van de leerlingen vertelt thuis over
de speeltijden. Voor de ouders is een goede
speelplaats een plek waar er voldoende
bewegingsruimte is en kinderen hun energie kwijt
kunnen, maar ook in aanraking komen met de natuur. Voetballen, klimmen, op het gras en in het
zand spelen en kampen bouwen blijven populair.
De ouders willen het liefst klimconstructies,
wilgenhutten en/of een speelheuvel verwezenlijkt
zien.

Conclusie: Uit de resultaten kunnen we afleiden
dat de ouders op dezelfde lijn zitten als het
schoolteam. Ze willen een avontuurlijke, groene
ruimte waar de kinderen kunnen exploreren, leren
en ontspannen.

6

 ...er extra laptops zijn aangekocht voor een

totaal budget van 32.000 euro. Om praktisch
te kunnen werken in de klassen worden er
twee karren voorzien met elk 24 laptops en nog
eens een kar met 16 laptops.
 …de drie klassen van het vijfde leerjaar van het centrum

in de eerste en tweede week van mei een workshop
lederbewerking zullen volgen. Deze wordt georganiseerd
door het Museum van Volkskunde en het Begijnhofmuseum
uit Dendermonde. De leerlingen ontdekken verschillende
soorten leder en bekijken hoe schoenen vroeger werden
gemaakt. Daarna maken ze een armbandje, sleutelhanger of
geldbuideltje, naargelang de leeftijd, onder begeleiding van
een professionele lederbewerker.
 ...10 leerlingen uit het zesde leerjaar deelnemen aan het feest van de

vrijzinnige jeugd op 21-22 mei 2022 te Nieuwpoort in de Barkentijn.
De viering achteraf gaat door in de Biekorf te Lebbeke op zondag
22/05/2022.
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ACTIVITEITENKALENDER
MEI 2022
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Dag van de Arbeid :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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ICT

2A

Tech

2B

Meet

1A

Tech

6A

Meet

6B

Meet

3A

Zwemmen: L4
Di
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ICT

5C

Wo
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Moev: Dans Zele L1-L2-L3

Do

5

ICT

4A

Tech

4B

Zwemmen: L6
Vr
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6A: Veloveilig – fietsproject met de politie
5C: Workshop Leder

Za
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Moederdag…………………………………………………………………..
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ICT

2B

Tech

1A

Meet

1B

Tech

6B

Meet

5A

Zwemmen: L4
Di
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ICT

6A

Jongste kleuters: 4Hoog (CC Belgica)
Infomoment voor nieuwe topsporters
Wo
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Moev: Korfbal Appels L4-L5-L6

Do
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ICT

4B

Tech

3A

Meet

3B

Zwemmen: L4 Leefschool
5B: Workshop Leder
Vr

13

6B: Veloveilig – fietsproject met de politie
5A: Workshop Leder
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Ma
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ICT

1A

Tech

1B

Meet

2A

5A

Meet

5B

Zwemmen: L4
Di

17

Wo

18

Do

19

ICT

6B

Tech

ICT

3A

Tech

3B

Meet

4A

L3: Robinsonday
Zwemmen : L4 Leefschool
Vr
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L5/L6: Laïka (CC Belgica om 13.30)

Za

21

Feest Vrijzinnige Jeugd leefschool en centrum
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ACTIVITEITENKALENDER
MEI 2022
Zo

22

Feest Vrijzinnige Jeugd leefschool en centrum

Ma

23

ICT

1B

Tech

2A

Meet

2B

Zwemmen: K2 Centrum
Di

24

ICT

5A

Wo

25

Pedagogische studiedag – leerlingen lesvrij

Do

26

Hemelvaart

Vr

27

Hemelvaart

Za

28

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zo
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ROS BEIAARDOMMEGANG :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ma

30

Facultatieve verlofdag — leerlingen lesvrij

Di

31

ICT 5B

Houd onze facebookpagina’s in het oog

Tech

Tech

5B

5C

Meet

Meet

5C

6A

Volg ons op instagram
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