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Sociale vaardigheden : wasbeer 
 

 

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

preciëren, 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 uitnodi-
gen… 

• 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 be-

wegen, da’s een zegen ! 

“Goed-gevoel-week” - 2019  

= vervanger Vlaamse ‘Week tegen Pesten’ 

Volledig passend in ons jaarthema               
“Op avontuur” kozen we dit jaar voor het 

thema ‘outdoor learning’,                              
leren BUITEN de klas! 

Waarom? 

Uit onderzoek blijkt dat outdoor learning een 
positieve impact heeft op de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden van kinderen, op hun 
gezondheid en welbevinden, op hun zelfver-
trouwen en gevoel van verbondenheid met de 
wereld.  Daarnaast bevordert outdoor lear-
ning ook de motivatie van kinderen om te 
leren en blijkt het leerresultaat voor basisvak-
ken zoals wiskunde, taal en wetenschappen 
beter te zijn.  

Alleen maar voordelen dus! 

Hoe? 

De leerkrachten proberen zoveel mogelijk 
lessen te plannen in openlucht. De ontwikke-
lingsdoelen en eindtermen uit het curriculum 
zullen  werkelijk betekenis krijgen  in de (be-)
leefwereld van het kind. Er staat ook voor 
elke klas een excursie in de natuur gepland. 
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Jeugdboekenmaand 

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en 

vergeten vrienden, vrienden van op school, vrien-

den van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, 

oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbe-

kende vrienden, onzichtbare vrienden, boeken-

vrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, ver-

re vrienden, vrienden voor heel even en vrienden 

voor altijd. 

 

Van 1 tot 31 maart vieren we de vriendschap.  

De leerlingen zullen ook dit jaar volledig meegenomen worden in het 

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

manier rond dit thema werken. Hoe ze dat doen, zullen jullie in de loop 

van de maand maart te horen krijgen. 



Maart 2019 

V 1 Carnaval 

Z 2  

Z 3  

M 4 Start krokusvakantie 

D 5  

W 6 
Aswoensdag = eerste dag van de veertig dagen 
durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen 
niet meegerekend)  

D 7  

V 8 Einde krokusvakantie 

Z 9  

Z 10  

M 11 

Start goed-gevoel-week 
(9u15) Natuurleerpad NEC Pastorie Zonnegem- 6L 
(13u) Lentewandeling Nellie en Cezar -              
NEC Pastorie Zonnegem-  1KB 
(20u) Vergadering ouderraad 

D 12 

(9u15) Natuurganzenspel - NEC Pastorie           
Zonnegem - 5L 
(13u) Lentewandeling Nellie en Cezar -              
NEC Pastorie Zonnegem-  1KA + 3K 
(14u) Relaxatie RVT - 5L 

W 13 
Fruitproject: appel 
(12u45) Teambuilding leerkrachten 

D 14 Zwemmen 6/2 

V 15 

Frietjesdag 
Afsluiter Goed-Gevoel-week  
Opening speelplaats 
Nationale Pyjamadag 

Z 16 Nevendienst 

Z 17  

M 18 
(9u30) Workshop Broederlijk Delen - 3de graad 
(16u) Oudercontact - 6L 
(20u) Vormingsavond gemeente Erpe-Mere 

D 19 
(9u) BOS-vergadering  
(14u) Relaxatie RVT - 5L 
(16u) Oudercontact - 6L 

W 20 
Fruitproject: ananas 
Talentenwerking 

D 21 
Zwemmen 5/1 
(9u) Nascholing ‘Flexibele leerwegen’ Griet - Gent 

V 22 Wereldwaterdag 

Z 23  

Z 24  

M 25 
(9u) Sportklassen - 4L 
(16u) PV 

D 26 
(9u) Sportklassen - 4L 
(9u) Zorgoverleg CLB 
(20u) Schoolbestuur 

W 27 
Fruitproject: rode appel 
(9u) Sportklassen - 4L 
Colloquium basisonderwijs directies 

D 28 
Zwemmen 6/2 
(9u) Sportklassen - 4L 
Colloquium basisonderwijs directies 

V 29 
Colloquium basisonderwijs directies 
Nascholing Bodymap - juf Melanie 

Z 30  

Onze school breidt uit... 

Op maandag 11 maart verwelkomen we 3 nieuwe kleutertjes in de 

Julesklas.  We hebben de stoeltjes al klaargezet.  We wensen   

Noah, Thieben en Fiona heel fijne en leerrijke ervaringen samen 

met juf Marijke, juf Jana en de klasgenootjes. Wij hopen dat ze zich 

zo snel mogelijk “thuis” voelen in de Sint-Vincentiusschool. 

Nationale pyjamadag 

Vrijdag 15 maart 2019 is het weer zover, de 

Nationale pyjamadag van Bednet. En onze 

school doet mee. Die dag steunen we met 

z'n allen de vele kinderen en jongeren die niet 

naar school kunnen komen wegens langduri-

ge ziekte. Eén dag trekken we uit solidariteit 

onze pyjama aan. Mag uw kind ook in pyjama 

naar school komen op 15 maart? Dat zouden we alvast fijn vinden.  

Meer info op www.bednet.be/pyjamadag  

Oudercontact 6L 

Het oudercontact voor de leerlingen van het zesde leerjaar is voor-

zien op maandag 18 maart en dinsdag 19 maart. Samen met de 

klasleerkrachten wordt de studiekeuze van de leerlingen bespro-

ken. 

Zwemmen 

Vanaf donderdag 14 maart start de 

nieuwe zwemkalender.  Dit wil zeggen 

dat de zwemlessen voor het 3de en 4de 

leerjaar stoppen.  De uren worden 

ingenomen door het 5de en 6de leerjaar.  

Dit betekent dus om de 14 dagen zwemmen voor 6de (eerste maal 

op donderdag 14 maart) en 5de leerjaar (eerste maal op donderdag 

21 maart).  Voor 1ste en 2de leerjaar verandert er voorlopig niets. 

Wij wensen de 3de graad veel zwemplezier! 

Flitsactie  

En we zijn opnieuw gestart... 

De kinderen krijgen na de krokusva-

kantie een kaart waarop ze 4 stickers 

kunnen verzamelen.  Iedere week 

kunnen ze een sticker verdienen in-

dien ze te voet, met de fiets of met de bus en met fluohesje naar 

school komen. Er wordt onaangekondigd geflitst, zodat een dage-

lijks engagement nodig is. Alle volle puzzelkaarten worden op 30 

maart verzameld in een doos. Tijdens het feest van de jarigen wor-

den er 5 prijzen getrokken. Benieuwd wie de winnaars zullen zijn! 

Ontbijtpakketten 

Wij verkochten dit jaar maar liefst 531 ontbijtpakketten! 

Bedankt voor jullie steun! 



 Broederlijk Delen 

Steun de boeren in Guatemala. Help een einde te maken aan 

de onrechtvaardigheid en de boeren te geven waar ze recht 

op hebben: hun eigen grond en een gelukkig, voorspoedig 

leven — weg van de honger en de armoede.  

Heb je het al gehoord? Van de onrust in de supermarkt? En 

bij de groenteboer om de hoek? Het fruit is boos. De man-

go’s, papaja’s, bananen, ananassen, maar vooral de avoca-

do’s hebben er genoeg van. Terwijl ze groeien aan bomen en 

struiken in Guatemala, zien ze de boeren honger lijden. 

In Guatemala is de meerderheid van de bevolking afhankelijk 

van de landbouw. Toch hebben de meeste boeren zelf geen 

grond om groenten en fruit op te telen. Een handvol rijken 

bezit meer dan de helft van alle landbouwgrond. Onrecht-

vaardig? 

Dat vinden ook de vruchten uit Guatemala. Ze proteste-

ren totdat de boeren ze op hun eigen grond en voor hun 

eigen bord kunnen kweken. 

De vasten is een uitgelezen periode om onze solidariteit en 

ons engagement aan te scherpen. Ook wij voorzien acties.  

Een voet– en fietstocht, een filmvoorstelling, een workshop 

omtrent kinderarbeid, … staan allemaal op het programma. 

Hierover later meer via een afzonderlijke brief. 

GEZOCHT  GEZOCHT  GEZOCHT  GEZOCHT 

Wij zijn op zoek naar iemand (of meerdere personen) die de 

ochtendopvang en avondopvang op woensdag wil(len) over-

nemen van juf Marjan Schoof. Zij gaat vanaf 1 mei op pensi-

oen. Ken je iemand die hiervoor in aanmerking komt 

(grootouder, buur, enthousiast ge-

pensioneerde, wijkwerker, …) of heb 

je zelf interesse, neem jullie tele-

foon en contacteer onze school. 

Alvast bedankt! 

Wereldwaterdag 

Op 22 maart is het Wereldwaterdag, een dag waarop wordt 

stilgestaan bij de wereldwijde uitdagingen met betrekking tot 

drinkwater. Vandaag hebben 844 miljoen mensen geen basis-

dienstverlening voor drinkwater: ze zijn langer dan een half-

uur onderweg om drinkwater te halen, zijn aangewezen op 

een onveilige put of bron waar ook dieren van drinken, of 

gebruiken oppervlaktewater uit rivieren, meren of kanalen.  

Graag brengen we dit onder de aandacht op vrijdag 22 maart 

door allemaal met een blauwe t-shirt naar school te komen. 



Warme maaltijden maart 2019 

Maandag 11/03/19 
 

Dinsdag 12/03/19 Donderdag 14/03/19 Vrijdag 15/03/19 

Boerensoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Volkoren spaghetti 

Tomatensoep 
Koolvis in brevalsaus 

Spinazie 
Puree 

Groentesoep 
Gevogeltemignonette 

Kruidenroom 
Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

Frietjesdag 

Maandag 18/03/19 Dinsdag 19/03/19 Donderdag 21/03/19 Vrijdag 22/03/19 

Juliennesoep 
Rundsbouletten-Champignons 

tomatensaus 
Trivelli 

Aspergesoep 
Kip 

Appelmoes 
Puree 

Tomatengroentesoep 
Hokifilet in mosterdsaus 

Rauwkost 
Gekookte aardappelen 

Jardinièresoep 
Ardens gebraad 

Duivelse saus 
Wortelstamppot 

Maandag 25/03/19 Dinsdag 26/03/19 Donderdag 28/03/19 Vrijdag 29/03/19 

Tomatensoep met rundsballetjes 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Landbouwerssoep 
Viskrokantje 
Bloemkool 

Puree 

Groentesoep 
Gevogelteburger 

Gevogeltesaus 
Erwtjes en wortelen 

Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep 
Kippenhaasje 

Currysaus 
Ananas 

Rijst met groentengarnituur 

Maandag 01/04/19 Dinsdag 02/04/19 Donderdag 04/04/19 Vrijdag 05/04/19 

Tomatengroentesoep 
Vegetarische vol-au-vent 

Groentenmix 
Rijst 

Seldersoep 
Zeefantasie 

Spinazie 
Puree 

Tomatensoep 
Kalkoenfilet 

Veenbessensaus 
Prinsessenbonen 

Gekookte aardappelen 

Juliennesoep 
Lasagne 

Jullie komen 

toch ook? 

 

Viering carnaval 

1 maart 2019 

 

Opendeurdag 

Workshops 

Eetfestijn 

27 april 2019 

 


