
Maandelijkse nieuwsbrief 

Sint-Vincentiusschool— Aaigemdorp 66—9420 Aaigem 

053/62.60.02 

www.vbsaaigem.be 

Sociale vaardigheden : wasbeer 
 

 

Ik geef een pluim ! 
 
Betekenis: iemand een pluim geven, bewonderen, 

appreciëren, luisteren naar, aandacht geven, 

uitnodigend, ontvangend, iedereen aanvaarden, ... 

 

 gezond gedrag: waardering uiten en pluimpjes geven, bewonderen, 

appreciëren, feliciteren, appél doen op iemand, hierdoor laat je hem 
aanvoelen dat je in hem gelooft, dat hij belangrijk is, dat hij iets doet 
dat waardevol is, iemand groeten en verwelkomen, iemand 
uitnodigen… 

 overdreven gedrag: dwepen met iemand, vleien, op een overdreven 

manier fan zijn van, het waardevolle niet willen of kunnen zien bij 
anderen… 

 

 ontbrekend gedrag: niemand kunnen waarderen... 

Gezondheidsopvoeding 
 

Sporten en ravotten, 

daar valt niet mee te 

spotten. 

Gezond eten en veel 

bewegen, da’s een 

“Goed-gevoel-week” - 2018 

Vorige week werden de verschillende klassen 

uitgedaagd om de meest beweeglijke klas te 

worden. Zowel voor, tijdens, tussen als na de 

lessen werden heel wat activiteiten georganiseerd 

om de leerlingen te laten bewegen.  

Na een vermoeiende, maar ontzettend leuke 

week is de winnaar nu gekend. Het 3de leerjaar 

krijgt de titel van meest beweeglijke klas, nadat ze 

maar liefst 555 minuten of 9u en 15 minuten deze 

week bewogen hebben. 

Wij wensen hen een dikke proficiat! Als beloning 

krijgen ze een speelbak met springtouwen, 

swingballen, frisbees, …. 

Omdat de andere klassen uiteraard ook hun best 

hebben gedaan, mogen ze in de toekomst 

uiteraard ook gebruik maken van deze speelbak.  

 

Colofon 

Het “Vincentje” is een maandelijkse 

nieuwsbrief van de Sint-Vincentiusschool te 

Aaigem. 

Directie : Griet Penninck 0485/037889 
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Maart 2018 

D 1 
Start jeugdboekenMAAND 
Zwemmen 6L/2L 

V 2 Viering van de jarigen 

Z 3  

Z 4  

M 5 (9u) CODI - directie 

D 6 (9u) De mentor als medeopleider - juf Sabine 

W 7 
Fruitproject: wortel 
(13u30) Aanvangsbegeleiding Okegem - juf Xenia 
(13u30) SVS netbal - 3de graad - Lede 

D 8 
Zwemmen 5L/1L 
(20u) BOS-vergadering– Aaigem 

V 9 
Pyjamadag 
Sportquiz Erpe-Mere - 6L 

Z 10 (18u30) Nevendienst Aaigem 

Z 11  

M 12 

School van Toen - Gent (3L) 
(11u) Auteurslezing Manu Adriaens - 3de graad 
(16u) Oudercontact 6L 
(20y) Algemene Vergadering  

D 13 (12u) Voorstelling methode kleuteronderwijs 

W 14 Fruitproject: appel 

D 15 Zwemmen 6L/2L 

V 16  

Z 17  

Z 18  

M 19 
(9u) Stuurgroep Huis van het Kind  
(9u30) Sportdag 1ste leerjaar 

D 20 

(8u45) Zorgoverleg CLB 
(10u15) Kernteam Zill! - Herzele  
(12u45) Technodag VTI Aalst - 6L 
(14u30) Tekeningenbingo RVT - 2L 

W 21 Fruitproject: ananas 

D 22 Zwemmen 5L/1L 

V 23 
(11u) Onderwijsraad Erpe-Mere - Directie en 
zorgcoördinator 

Z 24  

Z 25 Paasontbijtpakketten 

M 26 (20u) Ouderraad 

D 27  

W 28 Fruitproject: appel 

D 29 
Zwemmen 6L/2L 
(9u) Auteur Frank Daenen 

V 30 (9u)Auteur Frank Daenen 

Z 31  

Jeugdboekenmaand  

Wetenschap en techniek, dat is de evolutietheorie. Dat is een colafles 

die een fleecetrui wordt. Maar dat is eigenlijk pas het laatste. Eerst is er 

de jonge Charles Darwin die kevers verzamelt. De PMD-zak. Eerst zijn er 

vragen in de kop. Nieuwsgierig zijn. Willen weten. Zoeken. Kijken. Iets 

proberen. Uitvinden. Ontwerpen. Mislukken. Opnieuw proberen. Eureka 

is het feestje dat daarbij hoort.  

Het thema van de Jeugdboekenmaand in 2018 is 'Eureka: techniek en 

wetenschap'. En 'reken maar' dat heel veel boeken over dit onderwerp 

gaan. Wetenschapsboeken maken nieuwsgierig, stellen vragen of 

geven antwoorden over de wereld. In wetenschaps- en 

techniekboeken staat veel 'informatie', maar eigenlijk gebeurt het 

wonder pas echt in je hoofd: daar ontstaat het verhaal, de fantasie, de 

verwondering over de wereld. Hoe leuk is dat!  

De leerlingen zullen ook dit jaar volledig meegenomen worden in het 

thema. Naast het lezen van boeken, zullen leerlingen op een creatieve 

manier robots maken. Hoe ze dat doen , zullen jullie in de loop van de 

maand maart te horen krijgen. 

Als kers op de taart komen twee 

schrijvers langs op onze school. In 

het kleuteronderwijs en voor de 

leerlingen tot en met het 4de 

leerjaar mogen we Frank Daenen 

op donderdag 29 en vrijdag 30 

maart verwelkomen. Hij maakt 

verhalen voor kleuters en eerste 

lezers: met tekeningen, tekst of een combinatie van de twee. Tijdens 

zijn workshops zullen de leerlingen mogen luisteren naar een verhaal, 

zullen ze zelf tekeningen maken en gaan ze samen met de schrijver aan 

de slag met de gitaar. Plezier  verzekerd! 

De leerlingen van de 3de graad maken kennis met 

Manu Adriaens op maandag 12 maart. Hij is 

journalist en werkt zowel voor de schrijvende pers 

als voor audiovisuele media. Hij maakte enkele 

televisiedocumentaires en leverde ook bijdragen 

aan diverse radioprogramma's van de openbare 

omroep. Hij is de auteur van een dertigtal boeken 

over uiteenlopende onderwerpen. De leerlingen 

gaan zeker een interessante lezing tegemoet. 



Sportquiz 6de leerjaar 

Op vrijdag 9 maart nemen de leerlingen van het 6de leerjaar 

het op tegen de andere zesdeklassers van de gemeente in 

een sportquiz.  Naast kennisvragen zijn er natuurlijk ook 

sportieve opdrachten.  We zijn benieuwd hoe onze 

“krakken” het er vanaf brengen.  Misschien mogen ze 

opnieuw deelnemen aan de regionale finale. Wij duimen 

alvast dat de leerlingen ook dit jaar een mooie plaats kunnen 

veroveren. 

Nationale pyjamadag 

Vrijdag 9 maart 2018 is de derde Nationale 

Pyjamadag van Bednet. En onze school doet 

mee! Bednet zorgt ervoor dat langdurig 

zieke kinderen en jongeren die niet naar 

school kunnen van thuis uit en samen met 

hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te 

doen, tonen we dat we de zieke kinderen en jongeren 

steunen en maken we Bednet meer bekend, zodat ze nog 

meer kinderen kunnen helpen. Mag uw kind ook in pyjama 

naar school komen op 9 maart? Dat zouden we heel fijn 

vinden. Meer info op www.bednet.be/pyjamadag  

Oudercontact 6L 

Het oudercontact voor de leerlingen van het zesde leerjaar is 

voorzien op maandag 12 maart. Samen met de 

klasleerkrachten wordt de studiekeuze van de leerlingen 

besproken.  

Sportklas 1ste leerjaar 

Op maandag 19 maart verblijven de leerlingen van het 1ste 

leerjaar in de sporthal van Erpe-Mere.  Die sportdag wordt 

gevuld met sport en spel.  De betrokken leerlingen krijgen 

nog een afzonderlijk briefje mee. 

Techno dag VTI 

Geen wereld zonder techniek, geen techniek 

zonder wereld. De leerlingen van het 6de 

leerjaar worden een namiddagje 

ondergedompeld in een waar techniekbad. 

Op voorhand maken ze een keuze uit verschillende 

workshops. De workshops zijn heel gevarieerd. Alle 

vakgebieden komen aan bod: techniek, hout, bouw, 

mechanica, elektriciteit, voeding... maar evenzeer labo en 

natuurwetenschappen.  Wij wensen hen een leerrijke 

namiddag! 

Veggiedag 

Uit onze enquête blijkt dat heel wat ouders 

positief staan tegenover een veggiedag. Onze kinderen 

zullen dus vanaf de paasvakantie, om de twee weken, de 

kans krijgen een vegetarische maaltijd te eten. Op het einde 

van het schooljaar evalueren we deze actie en beslissen dan 

of we dit volgend schooljaar verderzetten.  

Broederlijk delen 2018 

Centraal in de campagne 

van 2018 staat de 

oproep voor een 

wereldwijd duurzaam 

landbouw- en 

voedselsysteem, opdat 

er geen honger meer zou 

zijn in deze wereld. Het 

verhaal van de 

Oegandese Grace staat 

centraal. Zij slaagt er 

dankzij de hulp van 

partnerorganisatie COSIL 

in haar kinderen twee 

maaltijden per dag te 

geven. Maar dit is niet evident. Dat mensen honger lijden is 

onrechtvaardig.  Elk leeg bord is een zonde. Daarom zijn we 

solidair met de boeren in Oeganda en steunen we hun strijd 

tegen de honger, voor een duurzaam landbouwsysteem. De 

vasten is een uitgelezen periode om onze solidariteit en ons 

engagement aan te scherpen. Ook wij voorzien acties. 

Hierover later meer via een afzonderlijke brief. 

Flitsactie  

En we zijn opnieuw gestart... 

De kinderen kregen een kaart 

waarop ze 4 puzzelstukjes 

kunnen verzamelen.  Iedere 

week kunnen ze een puzzelstukje 

verdienen indien ze te voet, met 

de fiets of met de bus en met 

fluohesje/fietshelm naar school 

komen. Er wordt 

onaangekondigd geflitst, zodat 

een dagelijks engagement 

beloond wordt. Alle volle 

puzzelkaarten worden op 30 maart verzameld in een doos. 

Tijdens het feest van de jarigen worden er 5 prijzen 

getrokken. Benieuwd wie de winnaars zullen zijn! 

GEZOCHT  GEZOCHT  GEZOCHT  

GEZOCHT 

Wij zijn op zoek naar iemand (of 

meerdere personen) die de 

avondopvang op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag wil(len) overnemen van juf Lisa. Zij 

gaat vanaf de paasvakantie in zwangerschapsverlof. Ken je 

iemand die hiervoor in aanmerking komt (grootouder, buur, 

enthousiast gepensioneerde,…) of heb je zelf interesse, 

neem jullie telefoon en contacteer onze school. 



Warme maaltijden maart 2018 

Op 21 april organiseert onze 

ouderraad opnieuw een fantastische 

activiteit. Noteer alvast in jullie 

agenda. Meer uitleg volgt later. 

Wij kijken er naar uit! 

Maandag 05/03/18 
 

Dinsdag 06/03/18 Donderdag 08/03/18 Vrijdag 09/03/18 

Tomatengroentesoep 
Vissticks 

Bloemkool 
Puree 

Juliennesoep 
Vol-au-vent met champignons 

Groentenmix 
Rijst met groentengarnituur 

Uiensoep 
Runderstoverij 

Rauwkost 
Gekookte aardappelen 

Seldersoep 
Gebakken vleesbrood 

Jachtsaus 
Rode kool 

Gekookte aardappelen 

Maandag 12/03/18 Dinsdag 13/03/18 Donderdag 15/03/18 Vrijdag 16/03/18 

Boerensoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

Tomatensoep 
Visfilet in brévalsaus 

Spinazie 
Puree 

Groentesoep 
Gevogeltemignonette 

Kruidenroom 
Prinsessenbonen 

Gekookte aardappelen 

Wortelsoep 
Hamrolletjes met 
seizoensgroenten 

Kaassaus 
Puree 

Maandag 19/03/18 Dinsdag 20/03/18 Donderdag 22/03/18 Vrijdag 23/03/18 

Preisoep 
Rundsbouletten-Champignons 

tomatensaus 
Trivelli 

Crecysoep 
Kip 

Appelmoes 
Puree 

Tomatengroentesoep 
Hokifilet in mosterdsaus 

Rauwkost 
Gekookte aardappelen 

Jardinièresoep 
Varkensgebraad 

Duivelse saus 
Wortelstamppot 

Maandag 26/03/18 Dinsdag 27/03/18 Donderdag 29/03/18 Vrijdag 30/03/18 

Tomatensoep met rundsballetjes 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Landbouwerssoep 
Kippenhaasje 

Currysaus 
Ananas 

Rijst met groentengarnituur 

Groentesoep 
Gevogelteburger 

Gevogeltesaus 
Erwtjes en wortelen 

Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep 
Croustifoot 

Broccoli 
Puree 

Op 21 april zetten wij onze school ook 

open voor iedereen die onze werking 

beter wil leren kennen.  

Kennen jullie kindjes die volgend 

schooljaar voor het eerst naar school 

gaan? Kennen jullie kindjes die 

eventueel van school willen 

veranderen?  

Geef gerust hun adres door, dan 

sturen wij een 

persoonlijke 

uitnodiging.  


