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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 

 

Extra informatie te vinden op: http://www.kopaaigem.be/ 

Onze school neemt ook deel aan deze actie, ten voordele van 

Welzijnsschakel Ommekeer vzw. Tijdens een aperitiefconcert in 

de kerk van Aaigem op 9 december 2018 (10u30) doen we mee 

om het warmste lied van Aaigem te worden. Gelieve te noteren  

of jullie al dan niet aanwezig kunnen zijn en of jullie zoon en/of 

dochter mag deelnemen (afzonderlijke brief). Hoe meer deelne-

mers, hoe mooier ons zelfgeschreven lied zal weerklinken in de 

kerk van Aaigem. Alvast bedankt! 



Eerste kleuterklas breidt uit 

Na de herfstvakantie verwelkomen we 5 nieu-

we kleuters in de Dribbelklas.  Het stoeltje van 

Marcel, Estelle, Nathan, Stan en Elle hebben we 

al klaargezet.  We wensen hen heel fijne en 

leerrijke ervaringen samen met juf Marijke, juf Melanie en de 9 

andere klasgenootjes.  Ook de ouders heten we hartelijk wel-

kom.   

Herfstvakantie 

Op maandag 29 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 herfst-

zonnetje nooit ver uit de buurt. 

Auteurslezing 3L 

Tijdens de voorleesweek, op maandag 19 november,  wordt 

het 3de leerjaar uitgenodigd in de biblio-

theek. Patricia David, schrijfster van de ge-

kende heksenboeken Miezamplee, Deeprie, 

Marjol, Teekla,… komt langs en zal geduren-

de een uurtje haar boeken voorstellen, voor-

lezen en zoveel mogelijk het leesplezier van 

de leerlingen opwekken.  

Grootouderfeest kleuteronderwijs 

Het grootouderfeest gaat dit jaar door op donderdag 6 

december in de voormiddag. Er wordt een groot Sin-

terklaasfeest georganiseerd, waarbij zowel de kleuters 

al de grootouders een mooie voormiddag zullen bele-

ven. Wij kijken er alvast naar uit! 

Leerlingenparlement 

Tijdens de maand oktober werden de nieuwe leden voor het leerlin-

genparlement verkozen.  Volgende leerlingen mogen gedurende het 

volledige schooljaar hun klas vertegenwoordigen: Jutta en Maxim 

(3L), Guadelupe en Merel (4L), Arnout en Celeste (5L), Febe en Ynte 

(6L). De volgende punten werden alvast op de eerste vergadering 

besproken: frietjesdag, speeltuin: vorderingen, refterreglement: wa-

ter, drinkbekers, extra dansdag, …. 

Wij wensen hen een vruchtbaar werkjaar in het voordeel van alle 

medeleerlingen. 

Nieuws ouderraad—VCOV 

Gratis gespreksavond voor ouders op 12/11 (Gent - 19u30) rond spij-

belen en motivatie. Verschillende Gentse experts rond dit thema zul-

len reageren op stellingen waarop ook jij kan reageren. Inschrijven 

kan tot 5/11 via www.go-ouders.be/gesprekavond-gent. 
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D 1 Allerheiligen 

V 2 Allerzielen 

Z 3  

Z 4  

M 5  

D 6 

(9u) Opleiding KO ‘Wat met verzekerd 
aanbod nu Zill er is?’ - Herzele 
(20u) Infoavond Eerste Communie 
(helpers nevendiensten) 

W 7 Fruitproject: Clementine 

D 8 

Zwemmen 1L/3L 
(9u) Opleiding KO ‘Wat met verzekerd 
aanbod nu ZILL er is?’ - Herzele 
(13u30) Centrumraad CLB Aalst 
(19u) BOS-vergadering - Aalst 

V 9  

Z 10  

Z 11 Wapenstilstand 

M 12 
(9u) Leerplanacademie Zill - Herzele 
(13u) Talentenwerking lager onderwijs 
(19u30) Gesprekavond Gent– VCOV 

D 13  

W 14 Fruitproject: bloemkool 

D 15 
Zwemmen 2L/4L 
(9u) BOS-vergadering CvD- Berlare 

V 16  

Z 17  

Z 18  

M 19 
(13u) Auteurslezing 3L - Erpe-Mere 
(20u) Ouderraad 

D 20 (14u30) Letterbingo RVT– 2L 

W 21 Pedagogische studiedag 

D 22 
Zwemmen 1L/3L 
Fruitproject: Banaan 
(9u) MDO  

V 23  

Z 24  

Z 25  

M 26 (9u) Sportdag 2L - Erpe-Mere 

D 27 
(9u) Zorgoverleg CLB 
(VM) MST - CLB Aalst 

W 28 Fruitproject: Kiwi 

D 29 
Zwemmen 2L/4L 
(9u) Opleiding MDV-personeel - Herzele 
(16u) Oudercontact 1KA/1KB/2K 

V 30  



Warme maaltijden november 2018 

Maandag 05/11/18   
 

Dinsdag 06/11/18   Donderdag 08/11/18   Vrijdag 09/11/18 

Seldersoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

  

Aspergesoep 
Runderstoverij 

Erwtjes 
Gebakken aardappelen 

  

Tomatengroentesoep 
Vegetarische vol-au-vent 

Groentenmengeling 
Rijst 

  

Groentesoep 
Hamrolletje met seizoens-

groenten 
Kaassaus 

Gekookte aardappelen 

Maandag 12/11/18   Dinsdag 13/11/18   Donderdag 15/11/18   Vrijdag 16/11/18 

Erwtensoep 
Kip 

Appelmoes 
Puree 

  

Tomatenroomsoep 
Rundshamburger 

Rode kool 
Gekookte aardappelen 

  

Tomatengroentesoep 
Visfilet in brévalsaus 

Rauwkost 
Puree 

  
Landbouwerssoep 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Maandag 19/11/18   Dinsdag 20/11/18   Donderdag 22/11/18   Vrijdag 23/11/18 

Seldersoep 
Vegetable sticks 

Witte kool 
Puree 

  
Kervel-preisoep met rundsbal-

letjes 
Lasagne 

  

Tomatensoep 
Hokifilet in mosterdsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 
Gekookte aardappelen 

  

Crecysoep 
Gevogelterollade 

Gevogelteroomsaus 
Pompoenstamppot 

Maandag 26/11/18   Dinsdag 27/11/18   Donderdag 29/11/18   Vrijdag 30/11/18 

 

Tomatensoep 
Vissticks 

Spinaziepuree 
  

Wortelsoep 
Kaasvink 

Mosterdsaus 
Bloemkool 

Gekookte aardappelen 

  

 

Landbouwerssoep 
Varkensgebraad 

Duivelse saus 
Cruditeiten 

Gekookte aardappelen 

  

Groentesoep 
Kippenhaasje 

Currysaus 
Ananas 

Rijst met groentengarnituur 

              

Ouderbevraging 

Gelieve onderstaande strook in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht. 

  NAAM: ……………………………………………………………………………………………. 

• Evaluatie vegetarische maaltijd 

 De maaltijd mag 1 x om de twee weken geserveerd worden (zoals het nu is). 

 Wij verkiezen 1 x per maand een vegetarische dag. 

 Liever geen vegetarische maaltijden op school 

• Workshop ‘wilgenhut maken’ 

 Onze speeltuin krijgt meer en meer vorm.  Nu het gras begint te groeien, de buitenkeuken een plekje heeft gekregen en  

 de schors op zijn plaats ligt, kunnen we overgaan naar de volgende stap: de wilgenhut bouwen. Daarnaast moeten we 

 ook nog wat beplanting voorzien en zullen we enkele moestuinbakken plaatsen. We kunnen hiervoor rekenen op de 

 steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, maar zoeken toch nog enkele vrijwillige ouders of grootouders die ons willen 

 helpen om zoveel mogelijk werk te kunnen verrichten op één dag.  Wie helpt mee? 

 Graag, ik zal op maandag 14 december  vanaf 9 uur aanwezig zijn. 

 Graag, maar ik kan helaas niet. 

• Actie ‘Warmste lied van Aaigem’ 

  Mijn zoon en/of dochter kan op 9 december om 10u30 aanwezig zijn op het aperitiefconcert in de Sint-

Niklaaskerk te Aaigem om samen met de andere leerlingen ons zelfgeschreven warmste lied van Aaigem te zin-

gen. De repetities gaan door tijdens de middagpauzes en eventueel eens onmiddellijk na schooltijd. 

 Wij kunnen helaas niet aanwezig zijn. 


