
Warme maaltijden februari 2019 

Maandag 04/02/19 
 

Dinsdag 05/02/19 Donderdag 07/02/19 Vrijdag 08/02/19 

Kervel-preisoep 
Romige vegetarische prei-

tomatensaus 
Trivelli 

Tomatensoep 
Hokifilet in mosterdsaus 

Bloemkool 
Gekookte aardappelen 

Jardinièresoep 
Kalkoenfilet 

Veenbessensaus 
Perziken 

Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Maandag 11/02/19 Dinsdag 12/02/19 Donderdag 14/02/19 Vrijdag 15/02/19 

Landbouwerssoep 
Cordon bleu 

Gestoofde wortelschijfjes 
Puree 

Seldersoep 
Gevogelterollade 

Gevogeltesaus 
Rode kool 

Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep 
Varkensgebraad 
Ardeense saus 

Prinsessenbonen 
Gekookte aardappelen 

Crecysoep 
Kip 

Appelmoes 
Puree 

Maandag 18/02/19 Dinsdag 19/02/19 Donderdag 21/02/19 Vrijdag 22/02/19 

Preisoep 
Crousti'zoo 
Witte kool 

Puree 

Tomatengroentesoep 
Vegetarische burger 

Spinaziepuree 

Tomatensoep 
Kippenhaasje 

Currysaus 
Ananas 

Rijst met groentengarnituur 

Jardinièresoep 
Lasagne 

Maandag 25/02/19 Dinsdag 26/02/19 Donderdag 28/02/19 Vrijdag 01/03/19 

Tomatengroentesoep 
Vissticks 
Broccoli 
Puree 

Juliennesoep 
Vol-au-vent met champignons 

Groentenmix 
Rijst 

Seldersoep 
Runderstoverij 

Rauwkost 
Roomaardappelen 

Tomatensoep 
Braadworst 
Jachtsaus 
Rode kool 

Gekookte aardappelen 

De maand januari was een maand waar we opnieuw 

tal van fijne activiteiten hebben gedaan.              

Neem gerust een kijkje op onze website 

(fotoalbum). 

Sneeuwpret 

Musical Spector 

Talentenarchipel 

Kleuter-lager 

Vogels spotten, kunstwerk maken, 

gezelschapsspel ontwerpen, ... 

 

Maandelijkse nieuwsbrief 

Sint-Vincentiusschool— Aaigemdorp 66—9420 Aaigem 

053/62.60.02 

www.vbsaaigem.be 

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: graan-
repen, rauwe groentjes, een melk-

product of een stukje fruit ! 

FEBRUARI 2019 

Dikketruiendag 

Smeer je kuiten in voor het klimaat! 

Te koud? Te nat? Teveel wind? Komaan! Voor de 15e editie van     

Dikketruiendag zetten wij de fietsers op kop. Als Vlaanderen massaal 

de fiets neemt, dan daalt de uitstoot van CO2 en andere schadelijke 

stoffen en is er ook minder lawaai.  Je komt monter en ontspannen 

toe op de school. Vaarwel aan zorgen over een parkeerplaats! Je 

spaart flink wat centjes, en fietsen is daarbovenop nog eens gezond.  

Op dinsdag 12 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 én we doen 

een oproep om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te 

komen. 

Concreet?! 

• Trek allemaal een GROENE, dikke trui aan.  

• Doorheen de dag zullen jullie verschillende bewegingstussendoor-

tjes doen, om jullie spieren vol-

doende warm te houden. 

• Kom allemaal te voet of met de 

fiets naar school.  

 

Veel succes! 

Colofon 

Het “Vincentje” is een maandelijkse nieuwsbrief 

van de Sint-Vincentiusschool te Aaigem. 

Directie: Griet Penninck (0485/03.78.89) 

Aaigemdorp 66 , 9420 Aaigem 



Februari 2019 

V 1  

Z 2 Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis 

Z 3  

M 4 
(9u) Sportdag 1L 
(13u) Bezoek ziekenhuis - 2K (halve klas) 
(20u) Schoolraad 

D 5 

(9u) Mentorenvorming juf Sabine - Gent 
(13u) Bezoek ziekenhuis - 2K (halve klas)
(13u) Pannenkoeken bakken RVT - 6L 
(20u) Ouderavond/inschrijving                
1ste Communie 

W 6 Tutti Frutti: Witte druiven zonder pit 

D 7 
Zwemmen: 4/2 
(13u) Pannenkoeken bakken RVT - 6L 

V 8 Wafels Lichtmis 

Z 9 Nevendienst  

Z 10  

M 11  

D 12 

Dikketruiendag 
MDO lager onderwijs 
(13u45) Toneelvoorstelling De Werf - 3L 
(13u30) Onderwijsraad Erpe-Mere 

W 13 
Tutti Frutti: Komkommer 
Talentenwerking 

D 14 
Zwemmen 3/1 
(9u) MDO lager onderwijs 

V 15  

Z 16 Kermisweekend Aaigem 

Z 17 
Kermisweekend Aaigem 
ONTBIJTPAKKETTEN 

M 18 

(9u) Nascholing directies - Datagebruik 
binnen kwaliteitscontrole 
(19u30) Infoavond Schoolrijpheid -       
kleuteronderwijs 

D 19  

W 20 Pedagogische studiedag 

D 21 

Zwemmen: 4/2 
Tutti Frutti: wortel 
(9u) MDO kleuter onderwijs 
(13u30) Centrumraad CLB Aalst 

V 22  

Z 23 (18u30) Nevendienst Aaigem 

Z 24  

M 25 (20u) Ouderraad 

D 26 
Rapport 
(13u30) Directievergadering - Zottegem 
(16u) Oudercontact 3K—5L 

W 27 Tutti Frutti: Mandora 

D 28 Zwemmen 3/1 

V 1 Carnavalstoet 

De eerste kleuterklas breidt uit 

Graag verwelkomen wij deze maand één nieuw          

peutertje. Vandaag, 1 februari, mochten wij voor Jesse 

Arijs een stoeltje bijzetten.   

Lichtmis 

Maria Lichtmis is eerst en vooral het feest van de opdracht van Jezus in 

de tempel, maar daarnaast is het ook een Maria-, een licht- en een kin-

derfeest. Het is de traditie dat er op  Maria-

Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Dit wordt uitgedrukt 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 ver-

wennen onze kinderen daarom op een heerlijke, 

versgebakken wafel. Op vrijdag 8 februari mogen we 

een klas uit het VTI te Aalst ontvangen die de deeg 

komt maken, de wafels gaan bakken en de leerlingen 

gaan bedienen.   Wij kijken er alvast naar uit.  

Kermisweekend Aaigem 

Tijdens het weekend van 16 en 17 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.   

Infoavond schoolrijpheid 

Niet te vergeten… Wegens de slechte weersomstandigheden werd de 

infoavond rond schoolrijpheid en het welbevinden van onze kleuters 

uitgesteld naar maandag 18 februari. De kleuters kregen hiervoor al 

een uitnodiging mee in hun schriftje. Gelieve tegen woensdag               

13 februari het inschrijvingsstrookje opnieuw mee te geven met jullie 

zoon of dochter. 

Oudercontact 3K-5L 

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

van de kleuters in de derde kleuterklas. We trachten hiermee de 

schoolrijpheid  van deze kinderen te meten. Op onze infoavond geven 

we hier graag een woordje uitleg over. De ouders krijgen de kans om 

op het oudercontact van dinsdag 26 februari de toeters samen met juf 

Yana 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 26 februari.  

Te noteren in jullie nieuwe agenda! 

Nog even in herinnering brengen dat er woensdag 20 

februari een studiedag voor de leerkrachten plaats-

vindt waardoor de kinderen op die dag vrijaf hebben. 

Gedurende 3 uur zullen de leerkrachten zich verder 

verdiepen in het nieuwe leerplan ‘Zin in Leren, Zin in 

Leven’. Vanaf 1 september 2020 zal dit leerplan de huidige leerplannen 

voor het basisonderwijs vervangen.  

Krokusvakantie is van maandag 4 maart                                               

tot en met vrijdag 8 maart.  

Carnavalstoet 2019 - vrijdag 1 maart 

Ook in de Sint-Vincentiusschool stijgt de carnavalkoorts.  De 

verkiezing van prins- en prinses-carnaval draait op volle toe-

ren. Uit ervaring weten we dat er heel wat kijklustigen af-

zakken 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. Kleine zakjes kunnen via 

de ouderraad ter plaatste aangekocht worden. 

Hierbij een overzicht van de dag : 

Voormiddag: verkiezing prins en prinses-carnaval 2019.  De 

kandidaten voor deze verkiezing worden binnenkort bekend 

gemaakt.  Op vrijdag 1 maart tegen 11u50 zal de winnaar en 

winnares gekend zijn.  De jury - samengesteld uit oud-

collega’s en leden van het schoolbestuur - zullen 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... 

Ontbijtpakketten 

Wil je iemand verrassen? Of gewoon met het gezin gezellig 

genieten van een heerlijk ontbijt? 

Bestel dan snel via de klasleerkracht van uw zoon of dochter 

nog enkele ontbijtpakketten.  

Wij rekenen op uw steun en danken u reeds voor de mede-

werking  

Infoavond Eerste Communie 

Op zondag 26 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 dinsdag 5 februari om 20u in 

de Sint-Vincentiusschool.  Deze kinderen worden ook sa-

men met hun ouders verwacht in de nevendiensten van de 

parochie.   

De nevendiensten gaan door op zaterdagen 9 februari, 16 

maart en 4 mei, telkens om 18u30 in de Sint-Niklaaskerk te 

Aaigem. 

De tweede infoavond in de Sint-Vincentiusschool gaat door 

op dinsdag 23 april 2019.  De betrokken ouders krijgen nog 

een afzonderlijke uitnodiging. 

Enkele afspraken 

• Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen 

ziek dan is een medisch attest verplicht.  

• Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen 

ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende (groen 

document in schoolagenda). Zo’n briefje van de ouders 

kan slechts 4 keer per schooljaar.  

—> Gelieve de afwezigheidsattesten onmiddellijk met uw 

zoon of dochter mee te geven, zodat de 

school in orde is voor de verificateur.  

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

1/03 

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

