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     Sint-Amandsberg, 7 februari 2020 
 

MAANDBRIEF FEBRUARI KLS en LG 
 

Beste ouder(s)   
Dag leerlingen 

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

 DI 11/02: Dikketruiendag  

 VR 14/02: Carnavalsoptocht KLS  
                   Verdere info kan u bekomen via de aparte brief.  

 VR 14/02: Kinderfuif LG (17u00 tot 20u00) 
                   Verdere info kan u bekomen via de aparte brief.  

 VR 14/02 t.e.m. VR 21/02: Week tegen pesten  

 VR 21/02: Opruimactie om 13u30  
 

Pedagogische studievoormiddag  
 
Woensdag 19 februari 2020 is er geen school. Die dag wordt er opvang voorzien voor de 
ingeschreven kinderen.  

 
 

 
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 
Alle kinderen kunnen aanmelden mét voorrang broer/zus als er van hetzelfde gezin al een kind van uw gezin 
op school is ingeschreven. Of u kan aanmelden met voorrang kind van personeel als u als personeelslid bent 
aangesteld op onze school. Na de aanmeldperiode is er geen voorrang broer/zus of kind van personeel meer 
mogelijk.  

 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) 
https://meldjeaansecundair.gent.be 
www.aanmeldensecundairescholen.gent  

- 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’ 

 
Challenge 6 - Februari 2020 
Wij zoeken samen naar oplossingen.  
 
KLS: wat mag wel en wat mag niet? Gedragsbord met foto’s in de klas.  
Stappenplan voor L1 tot L6: ruzies oplossen  
Rad voor L1 tot L6: hoe kan ik tot een oplossing komen?  
Dat zullen de aangereikte didactische materialen zijn waarmee de klassen werken om samen naar oplossingen te 
zoeken.  

 
Een blik achter de schermen  
Nieuw vanaf dit schooljaar! We gooien maandelijks de klasdeuren van enkele klassen open.  
 
K3A 
Wij van de 3de kleuterklas werkten 3 weken rond het thema ‘Dinosaurussen’. We leerden o.a. over de verschillende 
soorten dino’s, hoe ze leefden, hoe ze uitstierven,…  
 
We maakten een dinomuseum en werden echte gidsen voor ons mama, papa, broer, zus, oma, opa,… Deze leerden van 
alles bij want wij deden dit super goed! 
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L5 
Muzische vorming in de klas 
 
L5A 
In januari gingen de leerlingen uit 5A onder begeleiding van juf Anse aan de slag met verpakkingsmaterialen. Bij 
muzische vorming maakten de leerlingen eerst kennis met de ‘caleidoscoop’: een buisvormige koker waar je de mooiste 
kleuren en vormen in kan zien. Door het gebruik van wc-rolletjes, gekleurde plastic rietjes en dekseltjes uit doorzichtig 
plastic werd de afvalberg verminderd. Deze materialen werden omgetoverd tot kleurrijke en unieke kunst-kijkwerkjes! 
 
In de lessen daarop werkten de leerlingen met plastic flessen, kroonkurken, kaasdoosjes, yoghurtpotjes en nog zoveel 
meer. Tover deze kosteloze materialen om tot een muziekinstrument: dat was de opdracht. De leerlingen 
experimenteerden er op los en er ontstond een waar orkest! Vervolgens gingen de leerlingen in groepjes aan de slag 
met hun zelfgemaakte muziekinstrumenten. Eerst creëerden ze een geluidenverhaal dat zich afspeelde in de stad, het  
bos of aan zee ... Tenslotte gingen ze aan de slag met ritme en brachten ze in groepjes een uniek streepje muziek!  

 

 
L5B 
Laatst hebben we tijdens de les muzische vorming gewerkt rond het liedje ‘mijn tantes bloes’.  
Het is ook letterlijk een liedje over een bloes zoals je zou vermoeden. Het was superleuk! Het is zo’n melodietje dat de 
hele tijd in je hoofd blijft hangen. En ik zal je wat vertellen van mijn tante d’r bloes. Die is gekrompen met vier maten, 
dat is niet voor de poes… In het begin was het wel wat moeilijk en ging het snel, maar na wat oefenen zong iedereen uit 
volle borst mee. Voor sommige jongens was het soms redelijk hoog en klonk het wel eens vals. Uiteindelijk was het 
gewoon een grappig lied en klonk het mooi. Nanana nana nana nanananana! 
geschreven door Zahra 

 

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? Zie ontvangen flyer: inschrijven is nog steeds mogelijk.  
 
Belangrijke info  
Mogen wij u vragen om de groene hekkens altijd dicht te doen in het veiligheidsslot, alsook niet te fietsen op het 
kleuterdomein. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen. Wij danken u alvast voor uw medewerking hierbij.  
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Krokusvakantie  
Van maandag 24 februari 2020 t.e.m. vrijdag 28 februari 2020 is het krokusvakantie. Na een lange periode hard 
te hebben gewerkt, wensen wij uw zoon/dochter een deugddoende vakantie toe. Wij verwachten uw 
zoon/dochter graag terug op school op maandag 2 maart 2020.  

 
 
Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde en het voltallige team van GO! basisschool De Wijze Boom   

 

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

