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     Sint-Amandsberg, 17 januari 2020 
 

MAANDBRIEF JANUARI KLS en LG 
 

Beste ouder(s)   
Dag leerlingen 

 
Via deze maandbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.  
 
Komende activiteiten  

 VR 17/01: Opruimactie om 13u30 

 MA 20/01: Toneelvoorstelling K2: Wanikan (Minard, 4Hoog) om 10u15 

 VR 31/01: Opruimactie om 13u30 

 
Facultatieve vrije dag  

 
Maandag 27 januari 2020 is er geen school. Die dag wordt er opvang voorzien voor de ingeschreven 
kinderen.  

 
 

Inschrijvingen: voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeelsleden  
(kinderen geboren in 2018)  

 Voor wie? Voor alle kinderen die in 2018 geboren zijn en die bovendien ook al een broer/zus schoollopen 
hebben in GO! basisschool De Wijze Boom. Ook voor personeelsleden die een kindje (geboren in 2018) hebben, 
geldt deze inschrijvingsperiode.  

 Wanneer? 20 januari 2020 - 31 januari 2020  

 Hoe? Graag vooraf een afspraak maken met juf Naomi  
Telefonisch: 09/218.86.76 
Mail: naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be  

 Waar? GO! basisschool De Wijze Boom  

 Meebrengen? De ISI+-kaart, Kids-ID of briefje mutualiteit. Wij hebben een officieel bewijsstuk nodig met de 
juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en het rijksregisternummer.  

 
LOP Gent basisonderwijs (+ Merelbeke)  
Gewoon onderwijs 

 20-31 januari : inschrijven kinderen °2018 met voorrang broer/zus en kind van personeel (op de school 
zelf) 

 2 maart 12u ’s middags tot 31 maart 12u ’s middags : aanmelden via http://meldjeaanbasis.gent.be 

 28 april vanaf 12u ’s middags: bekendmaken van de resultaten aan de ouders en scholen 

 4 tot 26 mei : inschrijven kinderen met een toewijzing uit de aanmeldingsprocedure 

 Vanaf 29 mei : start vrije inschrijvingen 
 
LOP Gent Secundair Onderwijs 

Voor het 1e jaar van het gewoon SO (1A en 1B) en OV4 -type 9- 1A en 1B van het BuSO geldt: 
- Aanmeldingsperiode: 23/3/20 vanaf 12u ’s middags tot en met 22/4/20 tot 12u ’s middags (broers en 

zussen en kinderen personeel melden mee aan) 
- Meedelen resultaat aan de ouders: op 4/5/20 in de loop van de namiddag 
- Omzetten van de toewijzing in een inschrijving: van 6/5/20 tot en met 29/5/20 
- Start vrije inschrijvingen (voor lln die niet aangemeld hebben of geen toewijzing kregen): inschrijven 

vanaf 6/5/20 rechtstreeks in de school. 
 
Vanaf het 2e j gewoon SO, DBSO en leertijd geldt: 

- Start inschrijvingen vanaf 20/4/20 rechtstreeks in de school. 
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Voor het BuSO (uitgez. OV4 -type 9- 1A en 1B) geldt: 
- Voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel: inschrijven van 9/3/20 tot en met 

20/3/20 rechtstreeks in de school 
- Start vrije inschrijvingen: inschrijven vanaf 23/3/20 rechtstreeks in de school. 

 
Jaarthema 2019-2020 ‘Een hart voor elkaar’ 
Dit jaar kiezen we ervoor om onze kinderen aan te leren hoe je een fijn en warm hart naar anderen kan toedragen.                  
We laten ons maandelijks inspireren door een uitgekozen bouwsteen waaraan een bepaalde uitdaging is gekoppeld.                   
De challenges worden gekoppeld aan de bouwstenen van ‘een jaar lang tegen pesten’.  Ons jaarthema wordt opgesplitst 
in verschillende uitdagingen die we zowel op klas- en schoolniveau zullen aangaan. 
 
Hieronder kan u de challenges van september 2019 t.e.m. december 2019 terugvinden:  
 
Challenge 1 - September 2019 
Wij werken aan een goede sfeer in de groep. 
 
Challenge 2 - Oktober 2019 
Wij maken duidelijk: pesten kan niet! 
 
Challenge 3 - November 2019 
Wij praten over onze gevoelens en leren onze grenzen kennen. 
 
Challenge 4 - December 2019 
Wij vertellen kinderen en jongeren waar ze terechtkunnen. 

 

Challenge 5 - Januari 2020 
Wij geven ouders een plaats. 
 
Wij willen alle ouders uitnodigen om letters / hartjes te komen stempelen. Dit zal doorgaan op woensdag 29 januari van 
11u45 tot 12u00 in de kleine zaal (KLS) en van 11u50 tot 12u15 aan de middelste schoolpoort (LG). 

 
Ouders kunnen thuis een belangrijke rol spelen in de preventie of het stoppen van pesten. Pesten aanpakken is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Bij pestsituaties kan u hulp zoeken bij de klasleerkracht,                      
de zorgcoördinator / de zorgjuf, de directeur en het CLB. Een gesprek aanvragen is vaak de eerste stap van een actieplan 
rond een pestprobleem. U kan de ideeën van uw kind en uw ideeën over mogelijke maatregelen doorgeven tijdens het 
gesprek.  
 
Hieronder kan u een stappenplan terugvinden dat uw zoon/uw dochter kan helpen bij het oplossen van conflicten 
(indien van toepassing):   
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Een blik achter de schermen  
Nieuw vanaf dit schooljaar! We gooien maandelijks de klasdeuren van enkele klassen open.  
 
Turnlessen KLS  
Estafette, tikspelletjes, een hobbelige omloop of speelse postjes, alles komt wel eens aan bod tijdens onze 
bewegingslessen. 
Onze allerkleinsten genieten nog het meest van het experimenteren met en het ontdekken van ons groot aanbod 
turnmateriaal. Hoepels, kegels, matten of evenwichtsblokken, niks is nog vreemd voor hen. 
Hoe groter de kinderen worden, hoe meer opdrachten ze kunnen begrijpen. Zo kunnen de kinderen van het eerste 
kleuterklasje al gerichtere opdrachten uitvoeren en als echte superhelden over het parcours klimmen en klauteren. 
De kadetten van het tweede en derde zijn echte tikkampioenen. Ze kunnen snel lopen, vele regels onthouden en vooral 
goed samenwerken. 
Kortom in onze turnlessen is er voor elk wat wils. Niets is te moeilijk of te makkelijk, alles is aangepast aan de noden 
van elk kind. 
 
Beweeglijke turngroeten 
Juf Oona en Juf Anne-Sophie 
 
L2A 

 
 
 
 
 
Inspiratie naar de levensboom van Gustav Klimt  
 

 

     
Uit het ‘ik tijdschrift’                                                  Uit het ‘ik tijdschrift’  
 

Project gesubsidieerde speelplaats KLS 
Het kleuterteam is volop bezig met voorbereidingen voor het aanleggen van hun natuurspeelplaats en zintuigentuin. 
Om alles te kunnen verwezenlijken heeft het kleuterteam nog een aantal dingen nodig. Zoals:  

- Voor onze buitenkeuken:  

 Houten paletten 

 Afwasbak 

- Boomstronken om als stoeltje of tafel te gebruiken 

- Kleine boomstronken (diameter van ongeveer 10 en 20 cm) om in schijfjes te zagen zodat het 

kleuterteam ermee kan bouwen, als bordjes kan gebruiken. 

- Kookpotten, pannen, metalen keukengerei, … voor hun geluidsmuur (en buitenkeuken) 

- Regenbuizen, goten,… voor hun waterpartij 

- Houten latten min. 1 meter lang 

- Bakstenen en platte stenen 

- Platte stenen 

mailto:info@bsdewijzeboom.be
http://www.bsdewijzeboom.be/


Lid van Scholengroep Gent 
Sint-Baafskouterstraat 129 9040 Sint-Amandsberg 
Tel: 09/218 86 76 – Fax: 09/218 86 77 
e-mail: info@bsdewijzeboom.be 
website: www.bsdewijzeboom.be 
 

 

- Voor hun blote voetenpad: 

 Kiezelstenen 

 Schors (ook voor tussen de planten) 

 Wit zand 

 Graszoden / graszaad 

 … (heeft u zelf nog ideetjes, geef maar door) 

- Voor hun bijenhotel: 

 Bakstenen met gaten 

 Bamboe 

 Rietstengels 

- Om eens te gebruiken:   

 Grondboor  

 Freesmachine 

Hebt u dit en wilt u het kwijt of kent u iemand die hen dit kan bezorgen (liefst gratis wegens een beperkt 

budget), laat het hen weten via het invulstrookje. 

Kan u hen helpen bij de volgende werken, laat het dan ook weten via het invulstrookje. Uw hulp is super 
welkom! 

- Afscheppen aarde heuvels 

- Frezen van de aarde 

- Maken van de buitenkeuken 

- Amfitheater helpen maken 

- Wilgentunnel en –hut bouwen 

- Metsen waterpartij 

- Plantenkennis 

 

Sportsnack  
Er zal een nieuwe lessenreeks starten na de krokusvakantie.  
Voor wie? L1, L2 en L3 
Wanneer? op woensdagnamiddag van 13u30 tot 14u30 
Praktische info? Van zodra wij de flyer ontvangen van sportsnack, zal uw zoon/uw dochter een flyer ontvangen.  
 
 
Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde en het voltallige team van GO! basisschool De Wijze Boom   
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Invulstrookje gesubsidieerde speelplaats KLS  
 
…………………………………………………………………………. ouder van …………………………………………………. 
 
uit …………………….. (klas) : 
 

 Kan het volgende meebrengen om de natuurspeelplaats te verwezenlijken: 
 
...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 Kan helpen bij volgende taak/taken: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................................................. 
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