
Schoolfeest  

Zondag 24 juni zetten we om 14 u30 

de deuren van onze saloon wagen-

wijd open.        
 

 

Maak alvast familie en vrienden 

warm om samen met ons mee te 

vieren.  

Wij voorzien opnieuw  indrukwek-

kende acts, verschillende eet– en 

drinkgelegenheden en tal van fijne  

activiteiten. Tot dan! 

Maandelijkse nieuwsbrief 
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Sociale vaardigheden : steenbok 

Kijk…, 
ik kan het nu alleen! 

 

 

 

Betekenis : de koppige, eigen terrein afbakenen, 

afwijzen, neen zeggen tegen aanbod, zich verdedi-

gen, protesteren, zich verzetten, niet aanvaarden, 

weigeren, met sterke eigen ideeën. 

• gezond gedrag: zich verdedigen, eigen terrein 

afbakenen, afweren, negeren, geen aandacht geven, 
afwijzen, hulp weigeren, te kennen geven dat men 
het zelf wel aankan, iets niet aannemen, geen ge-
schenk willen, niet willen ingaan op overdreven zorg-
gedrag van anderen, geen uitleg behoeven, zich af-
sluiten voor bepaald nieuws, iemand doen zwijgen, 
protesteren, defensief zijn, zich verzetten tegen be-
paalde regels en normen... 

• overdreven gedrag: ziekelijk wantrouwen, op-

standigheid, zich bijna tegen alles verzetten… 

• ontbrekend gedrag: helemaal geen weerstand 

kunnen bieden, zich laten overrompelen, onder-
gaan... 

Gezondheidsopvoeding 
Eet voldoende groenten en fruit ! 

Van worteltjes krijg je een mooie, getinte huid ! 

 

Colofon 

Het “Vincentje” is een maandelijkse nieuwsbrief van 

de Sint-Vincentiusschool te Aaigem. 

Directie: Griet Penninck (053/62 60 02 of 

0485/037889) 

JUNI 2018 

Opbrengst Broederlijk 

Delen 

De acties voor Broeder-

lijk Delen brachten dit 

jaar         € 640 op.  Een 

schitterend resultaat! 

Bedankt voor 

jullie inzet! 

Laatste schooldag 

Op vrijdag 29 juni start de vakantie 

om 12u. De kinderen kunnen in de 

opvang blijven tot 13u. 

Warme maaltijden juni 2018 
Maandag 04/06/18 

 
Dinsdag 05/06/18 Donderdag 07/06/18 Vrijdag 08/06/18 

Tomatensoep met rundsballetjes 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Boerensoep 
Koolvis in choronsaus 

Spinaziepuree 

Tomatengroentesoep 
Vol-au-vent met champignons 

Cruditeiten 
Gebakken aardappelen 

Preisoep 
Vegetarische burger 

Tomatensaus, Erwtjes 
Gekookte aardappelen 

Maandag 11/06/18 Dinsdag 12/06/18 Donderdag 14/06/18 Vrijdag 15/06/18 

 

Aspergesoep 
Kip 

Appelmoes, puree 

Tomatensoep 
Cordon bleu 

Preistamppot 

Seldersoep 
Visfilet in brévalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 
Gekookte aardappelen 

Groentesoep 
Lasagne 

Maandag 18/06/18 Dinsdag 19/06/18 Donderdag 21/06/18 Vrijdag 22/06/18 

 

Kervel-preisoep 
Voetballen in rode duivelssaus 

Driekleurenpasta 

Tomatengroentesoep 
Kippennuggets 

Provençaalse mix 
Rijst 

 

Courgettesoep 
Tofu 

Veenbessensaus 
Cruditeiten, Puree 

Groentesoep 
Ardens gebraad 

Duivelse saus, Boterbonen        
Gekookte aardappelen 

Maandag 25/06/18 Dinsdag 26/06/18 Donderdag 28/06/18 Vrijdag 29/06/18 

Tomatensoep 
Braadworst 

Mosterdsaus 
Wortelstamppot 

Landbouwerssoep 
Kippenhaasje 

Currysaus 
Ananas, Rijst 

Wortelsoep 
Runderstoverij 

Rauwkost 
Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep 
Zeefantasie 

Broccoli 
Puree 



Juni 2018 

V 1 Viering van de jarigen 

Z 2  

Z 3  

M 4 (20u) Ouderraad 

D 5  

W 6 
Fruitproject : perzik (laatste keer) 
(9u) Medisch onderzoek (afwezige leerlingen) 

D 7 (13u) Zwemmen 3K 

V 8  

Z 9  

Z 10 Vaderdag 

M 11  

D 12  

W 13  

D 14 
(9u) Ronde van Vlaanderen directies - Gent 
(13u) Zwemmen 3K 

V 15 (13u30) Centrumraad CLB - Aalst 

Z 16  

Z 17  

M 18 

(9u) Taal– en sportkamp Oordegem - 5L 
(10u) Vergadering sportdienst Erpe-Mere 
(11u30) CODI– Steenhuize 
(20u) Schoolraad 

D 19 
Taal– en sportkamp Oordegem - 5L 
(16u) PV 

W 20 
Taal– en sportkamp Oordegem - 5L 
(9u) MDO kleuteronderwijs 

D 21 
(9u) MDO lager onderwijs 
(20u) CASS - Herzele 

V 22  

Z 23  

Z 24 SCHOOLFEEST 

M 25 
Preventieadviseur - Controle speeltuigen + bezoek Idewe 
(9u) Workshop ‘afvalbeheer ‘- 2de/3de graad 

D 26 Rapport + oudercontact 

W 27 
(8u45) Bedanking vrijwilligers 
(19u) Proclamatie 3K 
(20u) Proclamatie 6L 

D 28 (VM) Overgangsgesprekken 

V 29 Laatste schooldag - einde om 12 uur!  

Z 30  

Vaderdag 

Op zondag 10 juni is het vaderdag.  Na-

dat we de mama’s in de bloemetjes ge-

zet hebben, is het nu de beurt aan de 

papa’s. 

Taal- en sportkamp 5de leerjaar 

Van maandag 18 juni tot en met woensdag 20 juni verblijft 

het 5de leerjaar in het Blososportcentrum te Oordegem.  

Enerzijds krijgen zij een gevarieerd sportaanbod onder lei-

ding van sportanimatoren van Bloso.  Anderzijds zijn er Fran-

se werk- en doe-ateliers.  Die staan onder leiding van 

taalanimatoren van de VZW Roeland.  De verplaatsing heen 

en terug gebeurt met de fiets.   De bagage wordt met de 

schoolbus ter plaatse gebracht. 
 

Oudercontacten in juni 

Op dinsdag 26 juni is er oudercontact voor het lager onder-

wijs (niet voor 6de leerjaar).  De ouderraad organiseert terug 

kinderopvang.  Dankzij hun inzet kunnen de ouders die dit 

wensen, deelnemen aan dit belangrijk overlegmoment. De 

uitnodiging volgt later deze maand. 

Afscheidsrecepties 

Woensdag 27 juni nemen we afscheid 

van de leerlingen van het 6de leerjaar 

en een aantal van hun ouders.  Diezelf-

de dag nemen ook de kleuters van de 

3de kleuterklas afscheid van de kleuter-

school. In een gezamenlijke avondviering worden alle kin-

deren op passende wijze uitgewuifd. 

De viering voor de kleuters gaat door om 19u. 

Om 20u is het de beurt aan het 6de leerjaar. 

Persoonlijke uitnodigingen volgen later. 
 

Tweedehands turnkledij 

Alweer de laatste maand van het school-
jaar .... 

Met de ouderraad denken we al aan het vol-
gende! 

We willen opnieuw tweedehands turnkledij 
en zwemkledij aanbieden en daar hebben we jullie hulp bij 
nodig : 

Is de turnkledij / zwemkledij van jouw kind(eren) te klein? 
Niet weggooien! 

De laatste week van juni (en dus ook bij het oudercontact/
de afscheidsavonden) zal onze limoengroene verzameldoos 
in de hal van de school staan. 

Bedankt! 

De ouderraad 

 

Naklank interscholenveldloop 

Eerst en vooral wensen wij alle deelnemers van harte proficiat. 
Met 430 deelnemers, waarvan 56 van onze school, en een  
hoop enthousiaste supporters mogen 
we spreken van een meer dan geslaag-
de editie! Enkele van onze leerlingen 
haalden het podium.  Verder waren er 
heel wat verdienstelijke plaatsen.  Ook 
een dikke proficiat  voor ons leerkrach-
tenteam, zij behaalden de gouden me-
daille. Toch willen we nogmaals bena-
drukken,  deelnemen is nog belangrij-
ker dan winnen. 


