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Sociale vaardigheden : schildpad 

Ik ben de schildpad en ik verdwijn in ’t 
holletje onder mijn schild. 

Want ik heb pijn.  Laat mij maar zijn tot 
mijn verdriet wat is gestild. 

 
Betekenis : Iemand die vlug wegkruipt achter zijn dik schild, naar 

zijn veilige plek.  Is vlug onzeker, zal zich snel terugtrekken, con-

tact ontwijken, loslaten, twijfelen, greep verliezen. 

• gezond gedrag : twijfelen, onzekerheid uitdrukken, onder-

gaan, schuldgevoelens hebben, contact ontwijken, zich laten over-
spoelen, iets ambivalent aannemen, … 

• overdreven gedrag : door onmacht overspoeld worden, zich 

minderwaardig voelen, ziekelijk schuldgevoel hebben, depressief 
neerslachtig zijn, zich overdreven onmachtig voelen, overdreven 
teruggetrokken zijn, niet durven weerstaan, weigeren, afwijzen... 

Gezondheidsopvoeding 
 

Dagelijks 1,5 liter water drinken, Zo blijf 

je bij de pinken. 

Colofon 

Het “Vincentje” is een maandelijkse nieuwsbrief van 
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Belangrijke mededeling 
 

Gelieve bij zonnig weer jullie zoon of 
dochter ‘s morgens al te voorzien 
van een laagje zonnecrème en 

hoofddeksel. Indien de kinderen in 
de namiddag nog buiten zouden 

spelen, voorzien wij de kinderen van 
de nodige bescherming. 

Maandag 07/05/18 
 

Dinsdag 08/05/18 Donderdag 10/05/18 Vrijdag 11/05/18 

  

Tomatensoep 
Kabeljauw in bieslookroomsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 
Puree 

    

Maandag 14/05/18 Dinsdag 15/05/18 Donderdag 17/05/18 Vrijdag 18/05/18 

Tomatensoep 
Vegetable sticks 

Erwtjes 
Gekookte aardappelen 

Groentesoep 
Rundsbouletten-Champignons 

tomatensaus 
Trivelli 

Tomatengroentesoep 
Kip 

Appelmoes 
Puree 

Juliennesoep 
Gevogelteburger 

Gevogeltesaus 
Rode kool 

Gekookte aardappelen 

Maandag 21/05/18 Dinsdag 22/05/18 Donderdag 24/05/18 Vrijdag 25/05/18 

  

 

Boerensoep 
Kaasvink, Spinazie 

Gekookte aardappelen 
 

Tomatensoep 
Kippenhaasje 

Currysaus 
Ananas, Rijst 

Preisoep 
Vissticks 
Broccoli 
Puree 

Maandag 28/05/18 Dinsdag 29/05/18 Donderdag 31/05/18 Vrijdag 01/06/18 

Wortelsoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

 

Seldersoep 
Kippennuggets 

Bloemkool 
Puree 

 

Kervel-preisoep 
Hoki in graanmosterdsaus 
Gestoofde wortelschijfjes 

Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep 
Barbecueworst 

Pastasalade met zomergroentjes 

Warme maaltijden mei 2018 

Sfeerbeelden opendeurdag: zie website/
Facebook.                                                                  

BEDANKT voor jullie inzet en aanwezigheid!  



Schoolreis lager onderwijs 

Op dinsdag 8 mei gaan bijna alle kinderen van onze school op 

uitstap. De kleutertjes (behalve 1KA) mogen een volledige dag 

ravotten in de binnenspeeltuin ‘De Galjaar’. De eerste graad  

gaat een dagje naar domein De Gavers, de 2de graad brengt 

een bezoekje aan Plopsaland en onze 3de graad gaat op avon-

tuur in Ronse.   Een afzonderlijk briefje met meer details volgt 

later op de maand. 

Onze peutertjes blijven in Aaigem. Onze school wordt omge-

toverd tot een heuse speeltuin waarbij er tal van materialen 

worden aangeboden. Wij kijken er alvast naar uit! 

Fietssponsortocht 

De fietssponsortocht van het 5de en 6de leerjaar gaat door op 

dinsdag 15 mei.  De vader van juf Lieve zorgt, met zijn team, 

voor de begeleiding van onze fietsers.  Onderweg brengen de 

leerlingen een bezoek aan het WOII-museum en het 3M-

museum van Haaltert.  We wensen alle deelnemers een zacht 

zonnetje en weinig wind! 

Interscholenveldloop… op de terreinen van SK Aaigem 

Op woensdag 16 mei is er de jaarlijkse interscho-

lenveldloop van de gemeente Erpe-Mere. Net 

zoals vorig jaar moeten de deelnemers zorgen 

voor eigen vervoer naar de veldloop.  We zorgen wel voor een 

opvangpunt op het terrein.  Van hieruit kunnen kinderen en 

ouders/grootouders samen supporteren voor onze sportieve-

lingen.  Ook dit jaar zal er een ploegje van de leerkrachten 

deelnemen!   

Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk leerlingen en leer-

krachten een goede prestatie leveren, hebben we nood aan 

veel supporters. Wij doen een warme oproep om met zoveel 

mogelijk kinderen, ouders en leerkrachten van onze school 

deel te nemen aan de veldloop. Dit kan zowel als loper zijn, 

maar ook als supporter. 

Een extra motivatie om deel te nemen… als we in totaal met 

40 lopers deelnemen aan de veldloop, krijgen de leerlingen 

extra speeltijd aangeboden.  

Meester op de fiets ...fietsvaardigheidsproject 

De leerlingen krijgen de kans om op een leuke, veilige manier 

met de fiets te leren deelnemen aan het verkeer. De fiets-

meester brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt 

een fietsparcours op in de school. De theoretisch kennis kan 

op die dagen omgezet worden naar de praktijk. Meer uitleg 

over de organisatie volgt. Zet alvast jullie fiets klaar!  

 

Verwendag 6L = frietjes eten + bowlen = TOF! 

Mei 2018 

1 D Feest van de Arbeid 

2 W 
(9u )BOS-vergadering—directie 
Fruitproject: meloen 

3 D 
Zwemmen 5L/3K 
Beurs “Trajecten op maat” - Artevelde (zorg) 

4 V 
Rapport 
(VM) Medisch Onderzoek op school - 1KB 
(14u30) Feest van de jarigen 

5 Z  

6 Z Eerste Communie 

7 M Lokale verlofdag 

8 D 
Schoolreis 
(10u30) Directieoverleg zorgtraject   - Artevelde 
Gent 

9 W 
(10u15) Eucharistieviering 
Fruitproject: aardbeien 

10 D Hemelvaart 

11 V Brugdag 

12 Z  

13 Z Moederdag 

14 M (NM) Zwemmen 2K 

15 D 
(VM) Mentorenopleiding Artevelde -  juf Sabine 
(12u) Fietstocht Broederlijk Delen—5L/6L 
(14u30) Modeshow RVT - 1L 

16 W 
(14u) Interscholenveldloop 
Fruitproject: kiwi 

17 D 

Zwemmen 6L/3K 
(8u45) Zorgoverleg CLB 
(9u) Meester op de fiets: praktijkgedeelte verkeers-
opvoeding - 1L-6L 

18 V 
(9u) Meester op de fiets: praktijkgedeelte verkeers-
opvoeding 1L-6L 
(12u) Verwendag - 6L 

19 Z  

20 Z Pinksteren 

21 M Pinkstermaandag 

22 D 

(8u45) Klasfoto’s 
(9u) Sportklassen - 4L 
(NM) Zorgoverleg SG - zorg 
(14u30) Bedevaart RVT - 5L 

23 W 
(9u) Sportklassen - 4L 
(9u) CODI - Aaigem 
Fruitproject: nectarine 

24 D 

(9u) Sportklassen - 4L 
(13u) Zwemmen 3K 
(14u30) Kookactiviteit RVT - 3L 
(16u) Oudercontact 1KA/1KB/2K 

25 V 
(9u) Sportklassen - 4L 
(VM) Medisch Onderzoek  VCLB Aalst- 2K 

26 Z  

27 Z  

28 M (13u) Educatieve uitgeverijen -ZILL– Gent– Directie 

29 D (14u30) Mentorenproef Artevelde– juf Sabine 

30 W 
(9u) directievergadering 
Fruitproject: watermeloen 

31 D 

(13u) Zwemmen 3K 
(13u30) Centrumraad VCLB Aalst 
(16u) PV 
(20u) Schoolbestuur 


