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Infobrief november 2020 
 

1. Extra voorlezen in november 
 
Ook al is covid-19 overal in de samenleving aanwezig, graag willen we pedagogisch en didactisch 
effectief verder werken in functie van onze kinderen.  
Daarom willen wij – coronaproof – de voorleesweek graag laten doorgaan. Dit zal er enigszins anders 
uitzien dan andere schooljaren en een aantal geplande activiteiten (Literaire thee, grootouders lezen 
voor, … ) kunnen helaas niet doorgaan, maar toch willen we met de jaarlijkse campagneweek waarin 
‘IEDEREEN LEEST’ het belang en het plezier van voorlezen in de kijker zetten door tijdens 
middagpauzes voorleessessies per groep te voorzien, alle lesdagen te laten starten/eindigen met een 
voorleeskwartier , voorleesfilmpjes, …  
 
Naast het leesbevorderend werken waar we nu al zeer ernstig op inzetten, heeft onze school zijn 
kandidatuur ingediend voor het subsidie – en begeleidingsproject ‘Samen bouwen aan een 
kwalitatieve leesomgeving op school’ en … werden we weerhouden. Dit wordt vervolgd. 
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2. Hindernissenrun – sponsoring voor de warmste week 

 

 

De laatste drie schooljaren organiseerden we 

telkens een actie voor een goed doel en dit 

steeds met groot succes.  

Op donderdag 26 november 2020 organiseren 

we met de leerlingen van de lagere school een 

coronaproof “hindernissenrun” in het kader 

van de Warmste Week.  

De leerlingen lopen per leerjaar. Elk leerjaar 

krijgt 40’ de tijd om zoveel mogelijk rondjes te 

lopen op het parcours. Het parcours zal bestaan 

uit 8 verschillende hindernissen, x aantal meter 

van elkaar verspreid. 

Alle informatie kunt u ook terugvinden in de 

informerende brief via smartschool. 

 

3. Leerlingenraad 
 
 
 
 

 

Na een zeer spannende verkiezing in het 3de leerjaar 
waarbij alle kinderen konden kiezen – verkozenen 
van vorig jaar bleven behouden gezien de 
coronatijden - werd vrijdag 30 oktober  de nieuwe 
lichting voor de leerlingenraad 2020  – 2021 
aangekondigd: 
 
-     voor het 3de leerjaar: Jill en Hollie 
- voor het 4de leerjaar: Léa en Nell 
- voor het 5de leerjaar: Ferre en Dion 
- voor het 6de leerjaar: Mats en Ferre 
 
De vergadering met de nieuwe leerlingenraad zal – 
coronaproof - doorgaan op dinsdag 17 november. 
2020. 

 
 

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 
 

4. Onze school bij code oranje 
 
Bij code oranje zijn er een aantal belangrijke wijzigingen tegenover code geel: 
 
- geen externen meer op school, tenzij essentiële derden in het kader van ondersteuning OT en met 

toestemming van de directeur; 
 

- alle externe uitstappen vallen weg; 
 

- alle activiteiten waarbij groepen door elkaar gehaald worden, vallen weg. Dit betekent concreet voor 
onze school dat we voor LO per klasgroep werken, dat alle klasdoorbrekende activiteiten tijdelijk 
stoppen, alsook de activiteiten tijdens de middagpauze. Enkel het ‘middaglezen’ blijft voorlopig 
behouden, aangezien we dit veilig kunnen organiseren volgens de normen. 
 

- de afgesproken in – en uitgangen strikt gerespecteerd moeten worden; 
 

- de naschoolse opvang blijft voorlopig behouden, wel enkel met inschrijving vooraf – zie ook afspraken 
begin schooljaar. 
 

 

 De algemene veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard van toepassing: na elke speeltijd en voor het 
betreden van de klas worden de handen ontsmet, volwassenen dragen mondmaskers in de klassen 
(behalve tijdens de lessen bij de kleuters) en voldoende ventilatie in het klaslokaal. 
 

 Onze school investeerde in een CO2-meter, de hoeveelheid CO2 zal systematisch in de klassen 
gemeten worden en moet mee helpen blijvend doordacht te ventileren … ook al wordt het daardoor 
soms wat kouder in het klaslokaal … 
 
 
 
Wat doet een CO2-meter? 
 

Wanneer je de lucht in je klas goed ververst, wordt de kans op besmetting met het virus via 

de binnenlucht kleiner. Maar hoe weet je dat er genoeg lucht ververst wordt? De hoeveelheid CO2 in 

de binnenlucht is een maat voor de luchtverversing in de klas én CO2 kan je gemakkelijk meten met 

een CO2-meter. Hoe slechter de luchtverversing, hoe groter de hoeveelheid CO2 in 

de binnenlucht.  Hou je de concentratie CO2 in de klas onder de 900 ppm, dan heb je goede 

luchtverversing en is de kans kleiner dat virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht.  
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November 2020 
 

 
 
Zo 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 2 Herfstvakantie ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Di 3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wo 4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Do 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vr 6 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Za 7 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 8 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 9 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Di 10 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wo 11 Wapenstilstand ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Do 12 ICT     4A                  Tech  4B                          Meet      4C                       

Vr 13 Leefschool: digitaal forum 

Za 14 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 15 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 16 Voorleesweek Centrum en Leefschool – alle klassen beginnen met een voorleesmoment 

ICT      1B                    Tech  -                          Meet     1A                      

Di 17 Schoolfotograaf 

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

Vergadering leerlingenraad 

Wo 18  

Do 19 ICT    4B                      Tech    4C                     Meet   4A                     

Vr 20 Leefschool: Atelierwerking 

Za 21 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 22 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 23 ICT    1A                      Tech      -                      Meet      1B                   

Di 24 ICT     6A                     Tech   6B                     Meet  5A                       Vrij   5B 

Wo 25  

Do 26 SPONSORING GOED DOEL: DE HINDERNISSENRUN - coronaproof 

ICT    4C                      Tech   4A                     Meet  4B                        

Vr 27 Leefschool: digitaal forum 

Za 28 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 29 ……………………………………………………………………………………. 

Ma 30 ICT     1B                     Tech     -                       Meet     1A                      
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