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Sociale vaardigheden : poes 

 

Ik ben de poes en ik geniet van elke streel die ik krijg, 
van al de zorg die jij mij biedt. 
Jij weet wel best tot wat ik neig. 
Ik lig te ronken en te spinnen. 
Ik hou van wie mij kan beminnen 
 

Betekenis : Zich laten verzorgen, genieten van het vertroeteld worden, 

bedanken voor zorg, een geschenk aannemen, graag kijken, ervan genie-

ten, … 

 

• gezond gedrag: materiële dingen aannemen of vragen : iets in dank 

aannemen, een geschenk aannemen, om iets vragen.  Zich laten ver-
zorgen, genieten van vertroeteld te worden, zich eens laten verwen-
nen.  Hulp vragen.  Bedanken voor geboden hulp. 

• overdreven gedrag: profiteren, zich als een klein kind laten verwen-

nen, voor alles en nog wat hulp vragen …Zelden bedanken, het van-
zelfsprekend vinden dat anderen iets voor je doen.  Iemand uitbuiten, 
stelen. 

• ontbrekend gedrag: je niet eens kunnen laten verwennen  

Gezondheidsopvoeding 
 

Ga gezond aan de 

slag, eet 3 

evenwichtige      

maaltijden 

per dag. 

Colofon 
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Fruitsla maken bij juf Marijke 

Onze MOS-boeren : 

Arne en Robin 

Warme maaltijden november 2017 

Maandag 06/11/17   
 

Dinsdag 07/11/17   Donderdag 09/11/17   Vrijdag 10/11/17   

Seldersoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

 

Aspergesoep 
Runderstoverij 

Erwtjes 
Gebakken aardappelen 

  

Tomatengroentesoep 
Hamrolletje met seizoens-

groenten 
Kaassaus 

Gekookte aardappelen 

  

Groentesoep 
Kip 

Appelmoes 
Puree 

  

Maandag 13/11/17   Dinsdag 14/11/17   Donderdag 16/11/17   Vrijdag 17/11/17   

Tomatenroomsoep 
Rundshamburger 

Duivelse saus 
Erwtjes en wortelen 

Gekookte aardappelen 

 

Erwtensoep 
Varkensgebraad 
Ardeense saus 

Rode kool 
Gekookte aardappelen 

  

Tomatengroentesoep 
Hokifilet in mosterdsaus 

Rauwkost 
Puree 

  
Kervel-preisoep 

Hesp in kaassaus 
Macaroni 

  

Maandag 20/11/17   Dinsdag 21/11/17   Donderdag 23/11/17   Vrijdag 24/11/17   

Seldersoep 
Kipfrietjes 
Witte kool 

Puree 

 
Landbouwerssoep 

Lasagne 
  

Tomatensoep 
Visfilet in brévalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 
Puree 

  

Crecysoep 
Gevogelterollade 

Gevogelteroomsaus 
Pompoenstamppot 

  

Maandag 27/11/17   Dinsdag 28/11/17   Donderdag 30/11/17   Vrijdag 01/12/17   

Groentesoep 
Kalkoenfilet 

Gevogeltesaus 
Provençaalse mix 

Rijst 

 
Tomatensoep 

Vissticks 
Spinaziepuree 

  

Landbouwerssoep 
Ardens gebraad 

Jachtsaus 
Cruditeiten 

Gekookte aardappelen 

  

Preisoep 
Kaasvink 

Mosterdsaus 
Bloemkool 

Puree 

  



Eerste kleuterklas breidt uit 

Na de herfstvakantie verwelkomen we 5 

nieuwe kleuters in de Dribbelklas.  Het stoel-

tje van Feline, Julian, Marie, Alec en Britt 

hebben we al klaargezet.  We wensen hen 

heel fijne en leerrijke ervaringen samen met 

juf Marijke, juf Ruth en de 10 andere klasgenootjes.  Ook de 

ouders heten we hartelijk welkom.  Wij hopen dat ze zo snel 

mogelijk “thuiskomen” in de Sint-Vincentiusschool. 

Herfstvakantie 

Op maandag 30 oktober begint de herfstvakantie.  Daarmee 

sluiten we het eerste en langste stuk van het schooljaar af.  

Dit betekent dat iedereen - groot en klein - deze week goed 

kan gebruiken om even bij te komen.  Wij wensen iedereen 

dan ook enkele deugddoende dagen.  Hopelijk is een zacht 

herfstzonnetje nooit ver uit de buurt. 

Chocoladefabriek 

Op maandag 6 november brengen de leerlingen van het 6de 

leerjaar een bezoek aan de chocoladefabriek. Eerst zorgt 

een oude zeebonk voor een onvergetelijk bezoek aan de 

Côte d'Or tempel en vertelt al zingend over de dagelijkse 

gewoonten van de Tolteken en de Azteken en het belang dat 

zij hechtten aan de godendrank chocolade. In het interactie-

ve Côte d'Or chocolade-atelier maken de kinderen nadien-

zelf een reep Côte d'Or chocolade. Na de magie van het ver-

haal, ontdekken de kinderen de magie van de moderne fa-

bricage van Côte d'Or chocolade. De kinderen zullen versteld 

staan van de overheerlijke, haast bedwelmende geuren en 

hoe onder hun ogen Côte d'Or chocolade wordt gemaakt. 

Succes gegarandeerd! 

Grootouderfeest 

Op donderdag 16 november (13u) 

worden alle grootouders uitgeno-

digd om samen met hun kleinkind 

een kabouterwandeling te stappen. 

Op verschillende plaatsen in Aai-

gem zullen de kabouters het beste 

van zichzelf geven. Een dansje, liedje en poppenspel staan 

zeker op het programma. Wij starten om 13 uur en sluiten af 

in onze turnzaal rond 15u30. Een afzonderlijke uitnodiging 

zal meegegeven worden met jullie zoon/dochter.   

Spaghettifestijn 

534 eters 

Bedankt voor jullie aanwezigheid! 

November 2017  

W 1 Allerheiligen 

D 2 Allerzielen 

V 3  

Z 4  

Z 5  

M 6 
Sportklassen -2L 
(14u) Bezoek chocoladefabriek –6L 

D 7 Sportklassen -2L 

W 8 Fruitproject: Clementine 

D 9 Zwemmen 1L/3L 

V 10  

Z 11 Wapenstilstand 

Z 12  

M 13 Infoavond bosklassen - 6L 

D 14  

W 15 
Fruitproject: Wortel 
CODI– Aaigem 

D 16 
Zwemmen 2L/4L 
(13u) Grootouderfeest 

V 17 Kerngroep ZILL - Herzele 

Z 18  

Z 19  

M 20 
(9u) Stuurgroep Huis van het Kind - Erpe 
(14u30) Letterbingo rusthuis - 4L 
(20u) Ouderraad 

D 21 

(9u) Medische onderzoek - 3L 
(9u) Workshop ‘Wat is er aan de hand in 
Viesvuilland?’ - kleuter 
(15u) Nascholing Christenen op de basis-
school -    juf Mieke 

W 22 Fruitproject: Banaan 

D 23 
Zwemmen 1L/3L 
(16u) PV 

V 24  

Z 25  

Z 26  

M 27 (9u) Kernteam ZILL 

D 28  

W 29 Fruitproject: Kiwi 

D 30 
Zwemmen 2L/4L 
(16u) Oudercontact 1KA/1KB/2K 


