
Warme maaltijden februari 2018 

Maandag 05/02/18 
 

Dinsdag 06/02/18 Donderdag 08/02/18 Vrijdag 09/02/18 

Kervel-preisoep 
Rundsbouletten in groentesaus 

Trivelli 

Tomatensoep 
Hokifilet in mosterdsaus 

Bloemkool 
Puree 

Jardinièresoep 
Kalkoenfilet 

Gevogelteroomsaus 
Perziken 

Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Maandag 12/02/18 Dinsdag 13/02/18 Donderdag 15/02/18 Vrijdag 16/02/18 

vakantie  vakantie  vakantie  vakantie  

Maandag 19/02/18 Dinsdag 20/02/18 Donderdag 22/02/18 Vrijdag 23/02/18 

Landbouwerssoep 
Varkensgebraad 
Ardeense saus 

Prinsessenbonen 
Gekookte aardappelen 

Seldersoep 
Gevogelterollade 

Gevogeltesaus 
Rode kool 

Gekookte aardappelen 

Tomatensoep 
Kalkoenstoverij  

Erwtjes 
Gekookte aardappelen 

Aspergesoep 
Cordon bleu 

Gestoofde wortelschijfjes 
Puree 

Maandag 26/02/18 Dinsdag 27/02/18 Donderdag 01/03/18 Vrijdag 02/03/18 

Uiensoep 
Crousti'zoo 
Witte kool 

Puree 

Tomatengroentesoep 
Visfilet in brévalsaus 

Spinaziepuree 

Tomatensoep 
Kippenhaasje 

Currysaus 
Ananas 

Rijst met groentengarnituur 

Jardinièresoep 
Lasagne 

GOED-gevoel-week 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ter vervanging van de Vlaamse Week tegen Pesten een GOED-gevoel-week. Dit jaar 

kozen wij als thema ‘I like to move it!’. De kinderen zullen gedurende een volledige week gestimuleerd en gemotiveerd wor-

den om zoveel mogelijk te bewegen. Er staan tal van sportactiviteiten op het programma, zowel voor groot als voor klein.  Wij 

zijn er namelijk van overtuigd dat bewegen belangrijk is voor je kind. Dit zowel voor zijn lichamelijke als voor zijn geestelijke en 

sociale ontwikkeling (meer zelfvertrouwen, minder gevoelig voor stress, beter slapen, minder moe en meer energie, op een leuke manier 

in contact komt met andere kinderen, betere concentratie, minder voor de tv of achter de computer, minder snel ziek, gezond gewicht be-

houden, beter coördinatievermogen, …). Bewegen heeft dus tal van voordelen! Wij kijken er alvast naar uit! 
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Sociale vaardigheden : leeuw 

 

Ik ben de leeuw, een slimme baas. 
Ik geef van de taak ieder zijn deel. 
Ik wil geen protest of geblaas. 
Doe nu maar snel wat ik beveel. 

 
Betekenis : raad geven, uitleg ge-

ven, richtlijnen geven, nieuws ge-

ven, tips geven, suggesties geven, 

advies geven, babbelen, wetens-

waardigheden doorvertellen, de 

woordvoerder, raadgever, initiatief-

nemer.  Iemand die erg open is, veel durft, een 

bindfiguur voor de groep.  Soms ook baasspeler, 

opdrachten geven, regels stellen, normen doorge-

ven, tips geven. 

 

gezond gedrag: opdrachten, bevelen, adviezen ge-
ven, normen stellen, regels verkondigen, grenzen 
bepalen, raad geven, iets uitleggen, een verslag 
geven, vertellen, inlichtingen verstrekken, tips ge-
ven, nieuws brengen, babbeltje doen, een spreek-
beurt geven... 

overdreven gedrag: bazig zijn, doordrammen, het 
altijd beter weten, niet kunnen verdragen dat ande-
ren ook een inbreng hebben... 

ontbrekend gedrag: helemaal geen leiding kunnen 
of durven nemen in situaties waar dit wenselijk is, 
schuchterheid kan een hinderpaal zijn om bv. een 
spreekbeurt te geven, over weinig informatie be-
schikken...  

Gezondheidsopvoeding 
 

Tussendoor kies je best uit : 
graanrepen, rauwe groentjes, 
een melkproduct of een stukje 

FEBRUARI 2018 

Dikketruiendag 

Dinsdag 6 februari doen we terug mee aan de actie “Dikketruiendag”.  

Op school zetten we de verwarming een graadje lager.  Zelf trekken 

we een truitje meer aan (of misschien meer dan één), om te tonen dat 

we ons inzetten voor het klimaat. 

Dit jaar is het thema ‘van grijs naar frisgroen’: we vergroenen  de 

schoolomgeving om de klimaateffecten op  grijze en verharde opper-

vlaktes tegen te gaan. Wij zijn alvast goed bezig. Eenmaal de weers-

omstandigheden beter zijn, kunnen we verder werken aan onze groe-

ne en avontuurlijke speelplaats.  

Welke acties zullen wij concreet doen op de officiële Dikketruiendag? 

• Trek allemaal een GROENE, dikke trui aan en zet een knotsgekke 

muts of hoed op, dan houden wij onder de middag een gekke 

mutsenfuif, zodat jullie opgewarmd zijn om terug naar de klas te 

gaan. 

• Doorheen de dag zullen jullie verschillende bewegingstussendoor-

tjes doen, om jullie spieren voldoende warm te houden. 

• Onder de middag zullen workshops gegeven worden door onze 

MOS-verantwoordelijken (voedsel vogels maken, bloemen plan-

ten, …). 

Graag doen we nog een extra oproep. 

Kom met zoveel mogelijk leerlingen te 

voet of met de fiets naar school.      

Misschien worden jullie hiervoor wel 

beloond? 

Colofon 

Het “Vincentje” is een maandelijkse nieuwsbrief 

van de Sint-Vincentiusschool te Aaigem. 

Directie: Griet Penninck (0485/03.78.89) 

Aaigemdorp 66 , 9420 Aaigem 
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Februari 2018 

D 1 Zwemmen: 3/1 

V 2 Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis 

Z 3  

Z 4  

M 5 
(9u) Boekhouding BOS - Gijzegem 
(20u15) Ouderavond/inschrijving             
1ste Communie 

D 6 
Dikketruiendag 
Technodag VTI Aalst - 6L 

W 7 Tutti Frutti: Witte druiven zonder pit 

D 8 

Zwemmen: 4/2 
(9u) Kernteam ZILL– Herzele 
(NM) Info “Op stap naar het secundair 
onderwijs” - 6L 

V 9 Carnaval 

Z 10 Kermisweekend Aaigem 

Z 11 Kermisweekend Aaigem 

M 12 Start  krokusvakantie 

D 13  

W 14  

D 15  

V 16  

Z 17  

Z 18  

M 19 (20u) Schoolraad 

D 20 

(9u) Mentorenopleiding Artevelde - juf 
Sabine 
(14u30) Relaxatie rusthuis—5LA 
(16u30) PV scholengemeenschap - colle-
giaal overleg/uitwisselen materialen 

W 21 
Tutti Frutti: Komkommer 
MDO kleuter 

D 22 
Zwemmen: 5/1 
(13u30) Centrumraad CLB Aalst 
(20u) CASS - Herzele 

V 23 (9u) Onderwijsraad Erpe-Mere - Directie 

Z 24 (18u30) Nevendienst Aaigem 

Z 25  

M 26 
Vormingsavond gemeente Erpe-Mere - 
Sint-Anna Bambrugge 
(20u) Ouderraad 

D 27 
Rapport 
(9u) MDO lager 
(16u) Oudercontact 3K—5L 

W 28 
Pedagogische studiedag 
Tutti Frutti: Mandora 

De eerste kleuterklas breidt uit 

Graag verwelkomen wij deze maand twee nieuwe peu-

tertjes. Op 1 februari mogen wij voor Kobe Meert een 

stoeltje bijzetten.  De komende maanden wordt het dus 

nog eventjes opletten, want ook in het 6de leerjaar heb-

ben wij Kobe Meert. Opvolging verzekerd! 

Op maandag 19 februari mag Elise De Smet samen met juf Marijke een 

plekje kiezen in de klas. Wij wensen hen beide veel succes en hopen dat 

ze zich snel thuis voelen op school.  

Vervanging juf Anneleen 

Juf Anneleen is tot en met de krokusvakantie in ziekteverlof. Meester 

Bart Meert zal haar gedurende die periode vervangen in het 5de leer-

jaar. Welkom! 

Lichtmis 

Maria Lichtmis is eerst en vooral het feest van de op-

dracht van Jezus in de tempel, maar daarnaast is het 

ook een Maria-, een licht- en een kinderfeest. Het is de traditie dat er 

op  Maria-Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Dit wordt uitge-

drukt in het gezegde: “Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met 

Lichtmis haar pannetje warm”.  Wij willen deze traditie in eer houden 

en verwennen onze kinderen daarom op een heerlijke, versgebakken 

wafel. Alvast bedankt aan onze vrijwilligers die deze activiteit mogelijk 

maken. 

Kermisweekend Aaigem 

Tijdens het weekend van 11 en 12 februari strijkt de kermis neer in 

Aaigem.  Wij wensen ouders, leerlingen en hun familie een fijn week-

end toe.  Hopelijk laten de weersomstandigheden het toe om te genie-

ten van deze winterfoor.   

Oudercontact 3K-5L 

In de loop van de maand januari wordt de test ‘Toeters’ afgenomen van 

de kleuters in de derde kleuterklas. We trachten hiermee de schoolrijp-

heid  van deze kinderen te meten. Schoolrijpheid kunnen we omschrij-

ven als het bereiken van een bepaald ontwikkelingspeil dat belangrijk 

en noodzakelijk zal zijn bij het schoolse leren.  Uiteraard staren we ons 

niet blind op deze testresultaten. De ouders krijgen de kans om op het 

oudercontact van dinsdag 27 februari de toeters samen met juf Hilde 

en juf Ruth te bekijken en te bespreken.  

Daarnaast krijgen de leerlingen van het lager onderwijs hun rapport en 

krijgen de ouders de kans om de resultaten te bespreken met de juf op 

het oudercontact van dinsdag 27 februari.  

Te noteren in jullie nieuwe agenda! 

Nog even in herinnering brengen dat er woensdag 28      

februari een studiedag voor de leerkrachten plaatsvindt 

waardoor de kinderen op die dag vrijaf hebben. Geduren-

de 3 uur zullen de leerkrachten zich verder verdiepen in 

het nieuwe leerplan ‘Zin in Leren, Zin in Leven’. Vanaf 1 

september 2019 zal dit leerplan de huidige leerplannen voor het basis-

onderwijs vervangen.  

Carnavalstoet 2018 - vrijdag 9 februari 

Ook in de Sint-Vincentiusschool stijgt de carnavalkoorts.  De 

verkiezing van prins- en prinses- carnaval draait op volle 

toeren. Uit ervaring weten we dat er heel wat kijklustigen 

afzakken naar ons spektakel.  Iedereen is dan ook van harte 

welkom.  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Na de stoet zijn er nog enkele optredens.  Voor, tijdens en 

na de stoet kan er iets gedronken en/of gegeten worden. 

Aan de leerlingen wordt gevraagd om geen spuitbussen te 

gebruiken.  Confetti en serpentines zijn uiteraard van harte 

welkom, maar in beperkte mate. 

Hierbij een overzicht van de dag : 

Voormiddag: verkiezing prins en prinses-carnaval 2018.  De 

kandidaten voor deze verkiezing zijn intussen gekend.  De 

voorbereiding voor de acts zijn volop gestart.  De proeven 

blijven nog even geheim.  Op vrijdag 9 februari tegen 11u50 

zal de winnaar en winnares gekend zijn.  De jury - samenge-

steld uit oud-collega’s en leden van het schoolbestuur - zul-

len alles in goede banen leiden. 

Namiddag: Om 13u30 geven we het startschot voor de 

stoet.  We volgen het traject: school - rond punt - Holle-

straat  -Frankrot - kerkplein - school.  De kleutertjes van juf 

Marijke en juf Melanie stappen een verkort traject. Rond 

14u30 zijn we terug op school. Tussen 14u30 en 15u dansen 

we naar de krokusvakantie want de... 

        Ouderraad organiseert... 

Infoavond gemeente Erpe-Mere 

Infoavond Eerste Communie 

Op zondag 6 mei kunnen de kinderen van het 1ste leerjaar 

deelnemen aan de Eerste Communie.  De voorbereiding 

hierop gebeurt in de klas in samenwerking met de parochie.  

Kinderen die hun Eerste Communie willen doen moeten zich 

laten inschrijven.  Dit kan op maandag 26 februari om 

20u15 in de Sint-Vincentiusschool.  Deze kinderen worden 

ook samen met hun ouders verwacht in de nevendiensten 

van de parochie.   

De nevendiensten gaan door op zaterdagen 24 februari, 10 

maart en 21 april, telkens om 18u30 in de Sint-Niklaaskerk 

te Aaigem. 

De tweede infoavond in de Sint-Vincentiusschool gaat door 

op dinsdag 17 april 2018.  De betrokken ouders krijgen nog 

een afzonderlijke uitnodiging. 
9/02 

Belangrijke mededeling 

De proclamatie van de 3de kleuterklas en het 6de leerjaar wordt 

verschoven van donderdag 28/06 naar woensdag 27/06. Dit 

omdat velen onder jullie waarschijnlijk willen supporteren voor 

onze Rode Duivels op do. 28/06 (Engeland-België 20u).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pannenkoek

