
Warme maaltijden januari 2018 

Maandag 08/01/18 
 

Dinsdag 09/01/18 Donderdag 11/01/18 Vrijdag 12/01/18 

Seldersoep 
Ardens gebraad 

Duivelse saus 
Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

Tomatensoep 
Kip 

Appelmoes 
Puree 

Kervel-preisoep 
Zalm in roomsaus 

Cruditeiten 
Puree 

Crecysoep 
Kaasvink 

Witte kool 
Gekookte aardappelen 

Maandag 15/01/18 Dinsdag 16/01/18 Donderdag 18/01/18 Vrijdag 19/01/18 

Aspergesoep 
Runderbouletten 

Tomatensaus 
Preistamppot 

Tomatengroentesoep 
Visfilet in brévalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 
Gekookte aardappelen 

Jardinièresoep 
Vol-au-vent met champignons 

Cruditeiten 
Rijst met groentengarnituur 

Juliennesoep 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Maandag 22/01/18 Dinsdag 23/01/18 Donderdag 25/01/18 Vrijdag 26/01/18 

Tomatensoep met rundsballetjes 
Gevogeltemignonette 

Veenbessensaus 
Bloemkool 

Gekookte aardappelen 

Preisoep 
Lasagne 

Groentesoep 
Runderstoverij 

Erwtjes en wortelen 
Gebakken aardappelen 

Tomatengroentesoep 
Kippenworst 
Mosterdsaus 

Rode kool 
Puree 

Maandag 29/01/18 Dinsdag 30/01/18 Donderdag 01/02/18 Vrijdag 02/02/18 

Seizoensoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

Tomatengroentesoep 
Vissticks 

Spinaziepuree 

Wortelsoep 
Varkensgebraad Prince Orloff 

Prinsessenbonen 
Gekookte aardappelen 

Landbouwerssoep 
Gevogelteburger 

Gevogeltesaus 
Hutsepot 

MOS-ENQUÊTE 

Minder vlees? Help! 

90% van de Belgen eet te veel vlees...  

Grote porties (rood) vlees en vooral bereide vleeswaren hebben een negatief effect op 

onze gezondheid... 

20% van de broeikasgassen is te wijten aan de veeteelt... 

Minder vlees is met andere woorden niet alleen goed voor ons, maar ook voor dier en 

milieu. Gezond eten zonder of met minder vlees is perfect mogelijk:  

 Quorne: één van de meest toegankelijke vleesvervangers wordt gemaakt van eiwitrijke schimmel die samen gehouden wordt 

met eiwit.  

 Tofu en tempeh: worden gemaakt op basis van sojabonen, het productieproces van tofu kan men vergelijken met dat van kaas. 

 Seitan: wordt gemaakt op basis van tarwe.  

Met al deze info in het achterhoofd vinden wij als MOS-verantwoordelijke het nodig om jullie mening te vragen bij het invoe-

ren van een veggie-dag op school, al dan niet wekelijks, maandelijks, .... Ook vanuit het leerlingenparlement werd deze vraag 

al meermaals gesteld. Gelieve onderstaand strookje in te vullen en terug mee te geven met jullie zoon of dochter tegen vrijdag 

12/01. 

 

De ouders van .................................................................................................................................................................................. 

kiezen voor  

 geen veggiedag 

 wekelijkse veggiedag 

 twee-wekelijkse veggiedag 

Handtekening ouder(s) 

Maandelijkse nieuwsbrief 

Sint-Vincentiusschool— Aaigemdorp 66—9420 

Aaigem 

053/62.60.02 

Sociale vaardigheden: uil 

Ik ben de uil met mijn geheim. 
Doe tegen mij maar niet te zot.  

‘k Heb alles dichtgeplakt met lijm. 
Mijn kistje is heel goed op slot.  

 
Betekenis: houdt zich eerder afzijdig, laat zich niet beïn-

vloeden door de groep.  Een eigen persoonlijkheid.  Door-

dat hij zich niet laat kennen kan hij heel bepalend zijn in zijn 

groep.  Kan een geheim houden, geen regels stellen, ont-

wijken, zwijgen, zich erboven stellen, de batterij opladen, 

zich sluiten. 
 

gezond gedrag: op sommige momenten iets voor zichzelf 
houden, 'niet' geven wat men kan of weet kan positief 
en zinvol zijn, een geheim kunnen bewaren, niets zeg-
gen voor men het zelf heel duidelijk weet, de leiding 
niet nemen, niet directief zijn, hulp weigeren te geven, 
iets niet geven, iets verzamelen, zich niet laten kennen, 
gereserveerd zwijgen, zich afzijdig houden, zich terug-
trekken, alleen willen blijven...  

overdreven gedrag: er ontstaat probleemgedrag wanneer 
'houden' op een overdreven manier voorkomt of in 
situaties waar dit helemaal niet hoort, zich isoleren, zich 
angstig afsluiten, hautain zijn, verantwoordelijkheid 
ontwijken, te gesloten zijn, niet helpen in nood...  

ontbrekend gedrag: geen geheim kunnen bewaren...  

Gezondheidsopvoeding 
 

Breng afwisseling in wat je eet. 

Variatie is gezond als je dat maar weet. 

JANUARI 2018 

Colofon 

Het “Vincentje” is een maandelijkse nieuwsbrief van 

de Sint-Vincentiusschool te Aaigem. 

Directie : Griet Penninck (0485/03.78.89) 

      Aaigemdorp 66 , 9420 Aaigem 

‘Chocomelk’ op de stoep 

Graag bedanken wij iedereen die deelnam aan deze actie. De op-

brengst wordt geschonken aan Welzijnsschakels Erpe-Mere. Op 

deze wijze draagt de Sint-Vincentiusschool zijn steentje bij in de 

strijd tegen armoede.  

Als afsluiter van deze actie kregen de kinderen van het 4de, 5de en 

6de leerjaar een infosessie. Hieronder een verslagje van de leer-

lingen van het 5de leerjaar. 

Op maandag 18 december kwamen Jos en Cécile van Welzijns-

schakel Ommekeer naar onze school. 

We konden luisteren naar hun verhaal over hoe zij te maken 

krijgen met armoede. 

Jos vertelde ons wat meer over zijn werk bij Welzijnsschakel Om-

mekeer. Dat was heel interessant! Wat vonden wij het fijn zelf 

ook een gift te kunnen geven …  Wij zamelden immers 145 euro 

in door een chocomelkactie te organiseren op school! 

Maar wat ons toch het meest ontroerde, was de getuigenis van 

Cécile. Wij vonden het echt mooi om haar te horen vertellen 

over wat zij in haar leven allemaal al meemaakte. “Wat is het 

knap en dapper dat jij voor zo’n grote groep kinderen durft te 

vertellen wat er in  je omgaat. Maar we vinden het nog moediger 

dat je de stap naar Welzijnsschakel durfde zetten! We wisten dat 

leven in armoede erg was, maar door jouw verhaal hebben we 

vandaag heel wat aspecten van armoede leren kennen en daar-

door beseffen we nu dat het een hele zware dobber is.” 

  

Wij dromen voor jou een leven zonder zorgen en … 

         wij dromen voor jou en je kinderen dat jullie niet meer in 

 armoede hoeven te leven ! 

 

 

Juf Anneleen en 

de leerlingen 

van het 5de leer-

jaar,          VBS 

Aaigem 



Januari 2018 

M 1 Gelukkig Nieuwjaar 

D 2  

W 3  

D 4  

V 5  

Z 6  

Z 7  

M 8  

D 9 (9u) Mentorenopleiding juf Sabine– Gent 

W 10 Tutti Frutti: bloemkool 

D 11 Zwemmen 4/2 

V 12  

Z 13  

Z 14  

M 15 
Bosklassen 6de leerjaar 
(20u) Vergadering ouderraad 

D 16 
Bosklassen 6de leerjaar 
(13u) Bezoek ziekenhuis Zottegem - 2K 
(13u) BOS-vergadering Gijzegem - Directie 

W 17 
Bosklassen 6de leerjaar 
Tutti Frutti: peer conference 

D 18 
Bosklassen 6de leerjaar 
Zwemmen 3/1 

V 19 Bosklassen 6de leerjaar 

Z 20 
Infodag ‘Op stap naar het secundair    onder-
wijs’ - CLB Aalst 

Z 21  

M 22 
(9u) Stuurgroep Huis v/h Kind Erpe-Mere/
Lede - Directie 
(8u30) Medisch onderzoek - VCLB Aalst - 5L 

D 23  

W 24 
Pedagogische studiedag (Professioneel om-
gaan met hoogbegaafde en sterke leerlingen 
in de basisschool—binnenklasdifferentiatie) 

D 25 

Tutti Frutti: appel  
Zwemmen 4/2 
(13u15) Vorming AN - Gemeente Erpe-Mere - 
Direcite + zorg 
(16u) Overleg sec.-basisonderwijs - Herzele 

V 26 Viering van de jarigen 

Z 27  

Z 28  

M 29 

(9u) Bezoek Sint-Paulus Herzele - 6L 
(15u30) Info nieuwe leesmethode Veilig Le-
ren Lezen - Directie/zorg/juf Elsie 
(20u) Schoolraad 

D 30 
(13u) CODI– Steenhuize 
(14u30) Zangactiviteit rusthuis - 3K 

W 31  

Onze school breidt uit... 

Op maandag 8 januari verwelkomen we 6 

nieuwe kleutertjes in de Julesklas.  We heb-

ben de stoeltjes al klaargezet.  We wensen   

Mylan, Hannah-Bella, Ben, Rayan, Jarre en 

Luce heel fijne en leerrijke ervaringen samen 

met juf Marijke, juf Ruth en de klasgenootjes. 

Ook in het 4de leerjaar verwelkomen wij een 

nieuwe leerling, Nathan.  Wij hopen dat ze zich zo snel mogelijk 

“thuis” voelen in de Sint-Vincentiusschool. 

Bosklassen 6de leerjaar 

Maandag 15 januari vertrekt het 6de leerjaar op 

bosklassen naar Durbuy.  Het wordt een heel 

drukke week met leuke activiteiten: rapel, rots-

klimmen, speleo, wandelingen, … 

Hopelijk zijn de weergoden hen welgezind.  

Voor de begeleiding zorgen juf Mieke (maandag, 

dinsdag, woensdag), juf Leen (woensdag, donderdag, vrijdag) en juf 

Kathy (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag). Tijdens 

die week zullen juf Laura en juf Sabine het 4de leerjaar overnemen.  

Indien jullie de activiteiten van de leerlingen willen volgen, kunnen 

jullie onderstaande blog raadplegen. 

https://bosklassenblog.wordpress.com 

Wij wensen hen alvast veel plezier! 
 

Informatie voor leerlingen en ouders 6de leerjaar 

Zaterdag 20 januari worden de ouders van de leer-

lingen van het 6de leerjaar en uiteraard de leer-

lingen zelf uitgenodigd in het Vrij CLB te Aalst

(Langestraat 12). 

Medewerkers van het VCLB brengen informatie 

over de structuur van het secundair onderwijs.  

Deze waardevolle informatie is interessant voor 

ouders van wie een eerste kind voor het eerst stap-

pen zet naar het secundair onderwijs. Vanaf 10 uur 

tot 17 uur kan iedereen vrij kiezen naar welke uitleg 

men wil luisteren. De inkom is gratis. De betrokken ouders kregen 

deze week een afzonderlijke uitnodiging met inschrijvingsstrook. 

Koekenverkoop 

Wij verkochten in totaal 630 dozen. Midden januari zullen de dozen 

geleverd worden.  

Laat de dozen, maar vooral het gras maar komen… 

 

Bedankt voor jullie             

inspanningen!  

Medisch onderzoek 

Op maandag 22 januari is het 5de leerjaar aan de beurt. De 

onderzoeken gaan door in de gebouwen van VCLB Aalst. Ge-

lieve om 8u30 aanwezig te zijn, zodat de bus tijdig kan ver-

trekken. Ook vragen wij om de boterhammen van de leer-

lingen mee te geven, want door de grote klasgroep kan het 

zijn dat ze later dan 12 uur terug op school zijn.  

Te noteren in jullie nieuwe agenda! 

Nog even in herinnering brengen dat er 

woensdag 24 januari een studiedag voor 

de leerkrachten plaatsvindt, waardoor de 

kinderen op die dag vrijaf hebben.  

Gedurende 3 uur zullen wij werken aan een zorgbeleid voor 

sterke en hoogbegaafde leerlingen. We vertrekken vanuit 

enkele theoretische inzichten. Nadien ontdekken we hoe een 

leervoorsprong een leidraad kan zijn bij het aanbieden van 

differentiatie. Het doel van deze differentiatie is te vermijden 

dat sterke leerlingen in een comfortzone terechtkomen 

waarbij oog voor hun werkhouding cruciaal is.  Tot slot zullen 

enkele bestaande differentiatiematerialen voor sterke leer-

lingen voorgesteld worden. Het wordt zeker en vast een 

boeiende studiedag! 

Reservekledij 

• Heeft u nog kledij die te klein is voor uw 

kindje en u niet meer kunt gebruiken? U zou 

er onze kleuterschool enorm plezier mee 

doen! Wij zijn vooral op zoek naar kousen, 

onderbroekjes en broekjes in de maatjes 98 

tot 116 (3 tot 6 jaar).                                                   

• Heeft u nog een zwempak of zwembroek (maat 116 tot 152

(6 tot 12jaar)) die te klein is voor uw kind en u niet meer 

kunt gebruiken? U zou er onze vergeetachtige zwemmers 

een groot plezier mee doen!   

Alvast bedankt! 

AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT 

Beste ouders, we merken dat steeds meer 
kinderen te laat komen. Graag verwijzen we 
hiervoor nog eens naar ons schoolreglement.  

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevol-
gen voor het verkrijgen en behouden van de school-

toelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Meer hierover 
kan je lezen in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1). 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het 
departement onderwijs en aan het CLB. 

Te laat komen kan niet! De school begint om 8u45 en eindigt om 

15u40 (op woensdag om 11u30 en op vrijdag om 15u00). Wij ver-

wachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te 

laat toekomen melden zich aan bij de directie of het schoolsecretari-

aat.  

Alvast bedankt voor jullie medewerking.  

Actie ‘Helm Op, Fluo Top!’ 

Zichtbaar en veilig naar school 

Graag willen wij iedereen feliciteren 

voor de inzet van de afgelopen we-

ken. Sinds de start van de fluoactie is 

er aanzienlijk meer fluo op onze 

school.  De leerlingen die een fiets-

helm dragen, worden hier ook voor beloond. Wij duimen dat 

jullie stilaan inzien dat een fluohesje en een fietshelm echt 

het verschil kunnen maken. Doe zo voort! 

Kerstvakantie 

Zo meteen beginnen we aan de Kerstvakantie.  Ik mag gerust 

stellen dat groot en klein uitkijkt naar deze periode.  Het eer-

ste trimester van het schooljaar is altijd een lang stuk dat 

eindigt in alle drukte: toetsen en bijhorend kerstrapport, 

nieuwjaarsbrieven schrijven, rekening houden met afwezige 

leerlingen en al eens inspringen voor de vervanging van een 

zieke collega. 

Vanaf volgende week nemen we allen wat gas terug en ge-

nieten we van enkele mooie momenten in familieverband. 

 

We wensen ieder-

een alvast een  

Zalig Kerstfeest en 

een Gelukkig 2018! 

Deze kerstwens is dan wel niet             

digitaal, maar bevat wel                             

debestewensen@jullie.allemaal 


