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Sociale vaardigheden: bever 

Betekenis: Bemoederen, iemand 

een dienst geven (helpen aan de 

vaat), iemand een voorwerp geven 

(trakteren, vuurtje geven, …), zorg 

dragen voor de anderen, hulp ge-

ven, dienstbetoon, helpen, …. 

• gezond gedrag: materiële dingen geven : een 

boek, een geschenk, snoep, geld.  Iets schenken, 

iets ter beschikking stellen, iets uitlenen. 

• overdreven gedrag: op een overdreven ma-

nier zorgen zodat de andere geen kans krijgt om 

zelf iets te doen, verwennen, betuttelen. 

• ontbrekend gedrag: geen hulp willen bieden 

Gezondheidsopvoeding 
 

Een leuk lunchpakket brengt elke middag reuze pret. 

Plakjes tomaat, komkommer of radijs maken je    

boterham ontzettend wijs ! 

Samen naar de kermis... 

Luisteren naar een verhaal in 3K 

Ook zij zien het anders... 

Eerste schooldag in beeld 

 

Op de infoavond kregen de aanwezige        
ouders een filmpje te zien 

over de eerste schooldag. Het is ons gelukt 
om elk kind in beeld te brengen.  

De lachende gezichtjes tonen aan dat ieder-
een er heel veel zin in heeft.  

Veel kijkplezier! 
 

https://vimeo.com/233640611 

            www.vbsaaigem.be —> 

Media—> 

Fotoalbum—> promotiefilmpje      

Op onze school neemt het 

5de leerjaar deel aan deze 

actie. 

De herfstvakantie begint op maandag 30 oktober en loopt 

tot en met vrijdag 3 november.   



Oktober 2017 

Z 1  

M 2 (20u) Schoolraad 

D 3 
(9u) Opleiding zorgcoördinator - 
Gent 

W 4 Pedagogische studiedag  

D 5 

Dag van de leerkracht 
Fruit: peren 
(9u) Appels plukken - 3K (Voorde) 
(18u) Startmoment Huis van het 
Kind Erpe-Mere/Lede  

V 6 Studiedag TOL - zorg 

Z 7  

Z 8  

M 9 Start cultuurklassen 3L - Zottegem 

D 10 
(16u30) Gemeentelijk overleg AN - 
zorgcoördinator 

W 11 
Fruit: witte druiven 
(10u) Webinar iRegistratie Informat 

D 12 

Zwemmen 2/4 
(14u30) Quiz rusthuis - 6L 
(15u) Nascholing ‘Christenen op de 
basisschool’ - juf Lieve 

V 13 
Einde cultuurklassen 3L -           
Zottegem 

Z 14  

Z 15  

M 16 
(9u15) Nascholing ‘Prof. omgaan 
met meerbegaafde leerlingen’ - di-
rectie/zorgcoördinator (Antwerpen) 

D 17 

(9u) Opleiding zorgcoördinator - 
Gent 
(10u) Handen tegen armoede - 5L 
(15u) Nascholing ‘Christenen op de 
basisschool’ - juf Kathy 

W 18 Fruit: blauwe druiven 

D 19 Zwemmen 1L/3L 

V 20 
Dag van de jeugdbeweging 
Spaghetti– en croquefestijn 

Z 21  

Z 22  

M 23 (20u) Ouderraad 

D 24 
(13u) Opleiding zorgcoördinator - 
Gent + zorgoverleg SG (juf Isabelle) 

W 25 Fruit: Kaki 

D 26 
Zwemmen 2L/4L 
Oudercontact  3K-6L 

V 27 
(9u) Eucharistieviering 
(9u) Onderwijsraad 
Rapport 

Z 28  

Z 29 Start van het winteruur 

M 30 Start herfstvakantie 

D 31  

STRAP-dag 

De STRAP-dag werd opnieuw een succes.  
Heel wat kinderen deden de inspanning om 
te voet of met de fiets naar school te ko-
men. 

Naar jaarlijkse gewoonte is dat ook het be-
gin van een intensief jaar rond verkeersvei-
ligheid. In elke klas worden theoretische 
lessen gegeven omtrent de fiets, veilig over-

steken, zichtbaarheid in het verkeer, …. Uiteraard is het de bedoeling dat de 
kinderen hetgeen wat ze zien op de schoolbanken, ook kunnen toepassen in 
het dagelijkse verkeer. Daarom nodigen wij op 17 en 18 mei 
een ‘fietsmeester’ of ‘fietsjuf’ uit die samen met de leerkracht op 
school praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen.  

Zo willen we leerlingen de kans geven op een leuke en veilige manier te le-
ren deelnemen aan het verkeer, eerst in een beschermde omgeving 
(speelplaats) en nadien in het echte verkeer. De fietsmeester of -juf brengt 
speciaal ontworpen materialen mee en stelt een fietsparcours op in de 
school.  

Wij doen alvast heel wat inspanningen om de verkeersveiligheid van uw kind 
te garanderen, toch vragen wij ook jullie medewerking. 

Is het mogelijk om de onderwerpen die de kinderen krijgen op school, ook 
extra in de aandacht te brengen bij jullie thuis? Gelieve jullie kind regelmatig 
te laten oefenen, zodat hij of zij op 17 en 18 mei goed voorbereid aan het 
praktijkgedeelte kan starten. De onderwerpen zullen door de leerkrachten 
op geregelde tijdstippen meegegeven worden. Alvast bedankt! 

Leerlingenparlement 

Tijdens de maand september werden de nieuwe leden voor het leerlingen-
parlement verkozen.  Volgende leerlingen mogen gedurende het ganse 
schooljaar hun klas vertegenwoordigen: Michiel en Billie (3L, Sybren en Nina 
(4L),  Deborah en Yannick (5L), Kobe en Dieuwke(6L). 

Wij wensen hen een vruchtbaar werkjaar in het voordeel van alle medeleer-
lingen. 

Dag van de leerkracht 

Sinds 1994 heeft de UNESCO (de organisatie van de 

Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschappen en 

cultuur) 5 oktober uitgeroepen tot internationale Dag 

van de Leerkracht. 

Daarmee wil ze de belangrijke rol onderstrepen van de 

leerkracht.  Ook België plaatste zijn handtekening onder het manifest. Hoe 

wij de leerkrachten precies in de bloemetjes zullen zetten, is nog een verras-

sing. De kinderen kunnen er alvast voor zorgen dat ze die dag voorbeeldig 

gedrag vertonen.  

Oog voor lekkers 

Woensdag 4 oktober is de eerste fruitdag.  Aange-

zien het een pedagogische studiedag is, zal het 

fruit uitzonderlijk op donderdag verdeeld worden.        

Gelieve dan alle koekjes thuis te laten en mee te 

werken aan dit gezonde initiatief.  Via deze weg willen we ook al eens alle 

schilouders hartelijk danken voor het wekelijks klaarmaken en verdelen van 

het fruit. 

Opgelet: vergeet niet een doosje mee te geven om eventuele overschotten 

mee te nemen naar huis.  Dit is beter dan de rest bij het GFT-afval te storten. 



 

 

 

 Herfstrapport en oudercontact lager onderwijs 

Op vrijdag 27 oktober krijgen de leer-

lingen van het lager onderwijs hun eer-

ste rapport van dit schooljaar: het 

herfstrapport.  Benieuwd hoe ze het er 

in hun nieuwe klas vanaf brengen. Op-

nieuw staan de klastitularissen klaar om 

de resultaten, samen met jou, te bespreken op donderdag 

26 oktober. Ook juf Hilde (3K) zal op die dag haar oudercon-

tact houden. 

De ouderraad zorgt voor gratis kinderopvang.                        

Het inschrijvingsformulier volgt later. 

Nieuws uit de ouderraad 

 We mogen enkele nieuwe leden verwelkomen in de    
ouderraad. Onderstaande mama’s en papa’s maken 
nu deel uit van ons vergaderteam : 

Hendrik (papa van Michiel ,1KA en Mieke, 1L),  

Katrien (mama van Jules, 1KA), 

Sanne (mama van Linne, 1KB), 

Anneleen (mama van Mette-Marie, 1KB) 

Silke (mama van Renée, 1KB) 

Niels (papa van Senne, 1KB) 

Kris (papa van Emma, 3K),  

Chris (mama van Ansfried, 5L), 

Annelies (mama van Gitte 2K) 

Ann (mama van Mare, 1KA en Wannes ,1L), 

Benedicte (mama van Jutta, 2A en Gust, 2K),  

Charlotte en Jelle (mama en papa van Elise, 1KB en 
         Wietse, 1L), 

Bernadette (mama van Tobias en Deborah, 5L)  

Veerle (mama van Arne, 5L). 

 Dank aan iedereen die zich kandidaat stelde als helper 

voor één of meerdere schoolactiviteiten. Jullie zullen 

gecontacteerd worden als er méér concrete info is! 

 Vorig schooljaar verzamelde de ouderraad 2e hands 

turnkledij in goede staat.  De verkoop ervan was een 

groot succes. We zullen dit initiatief verder zetten. 

Vanzelfsprekend blijven we dus turnkledij in goede 

staat inzamelen in onze limoengroene verzamelbak 

(zal bij elk oudercontact in de turnzaal staan!). 

Suggesties, ideeën, vragen of wensen kan u ook steeds  

doorsturen naar ouderraad.aaigem@gmail.com 

 

Voetbaltornooi Lagere 

scholen Erpe-Mere 

Op woensdagmiddag  4 

oktober organiseert Sport-

dienst Erpe-Mere een 

voetbaltornooi voor leer-

lingen zowel uit de tweede 

als derde graad van alle 

lagere scholen uit Erpe-

Mere. Het tornooi zal gaat 

door op het kunstgrasveld 

van domein Steenberg. De 

eerste wedstrijden  starten om 13.30u en het einde is voor-

zien rond 17.30u. Uiteraard hangt alles af van de uitslag van 

de wedstrijden (winst of verlies). Ook onze school neemt deel 

aan dit tornooi. Wij wensen onze voetballers veel succes! 

 

Cultuurklassen 

Van maandag 9 oktober tot 

vrijdag 13 oktober zijn de leer-

lingen van het 3de leerjaar te 

gast in de Stedelijke Academie 

voor Beeldende Kunst - muziek 

woord en dans van Zottegem.  

Een ganse week wordt er gewerkt binnen het thema “Er ruist 

iets in het struikgewas”.  De leerlingen doen de dagelijkse 

verplaatsing met de schoolbus.  Zij zorgen voor sportieve 

kledij, een lunchpakket en eventueel een schort. 

Wij wensen hen veel vreugde in deze muzische week ! 

Student Arteveldehogeschool Gent 

Beste ouders,  

Mijn naam is Laura Vereecken. Sommigen 

van jullie hebben mij misschien al gezien 

op de speelplaats of aan de schoolpoort. Ik 

ben afgestudeerd als leerkracht lager on-

derwijs en volg nu een extra opleiding voor 

zorg. Als praktijkonderdeel hierbij draai ik 

deeltijds mee op deze school als zorgleer-

kracht. Verder sta ik ook een dag bij het 5de leerjaar als co-

klasleerkracht (ondersteuning op maandag).                                                                                   

Dit is voor mij een kans om de kinderen veel 

te leren, maar ook zelf veel bij te leren. Ik ga 

mij inzetten om er samen met de leerlingen 

een fijn schooljaar van te maken. 

Wij wensen Laura alvast een boeiend, leerrijk 

schooljaar toe. 

mailto:ouderraad.aaigem@gmail.com


Warme maaltijden oktober 2017 

Maandag 02/10/17 
 

Dinsdag 03/10/17 Donderdag 05/10/17 Vrijdag 06/10/17 

Seldersoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

Preisoep 
Kipfrietjes 

Provençaalse mix 
Rijst 

Courgettesoep 
Varkensgebraad Prince Or-

loff 
Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep met runds-
balletjes 

Zalm in roomsaus 
Bloemkool 

Puree 

Maandag 09/10/17 Dinsdag 10/10/17 Donderdag 12/10/17 Vrijdag 13/10/17 

Jardinièresoep 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Kervel-preisoep 
Kippenfilet 

Gevogelteroomsaus 
Rode kool 

Gekookte aardappelen 

Boerensoep 
Runderstoverij 

Rauwkost 
Gebakken aardappelen 

Tomatensoep 
Gevogelterollade 

Gevogeltesaus 
Witte kool 

Puree 

Maandag 16/10/17 Dinsdag 17/10/17 Donderdag 19/10/17 Vrijdag 20/10/17 

Uiensoep 
Cordon bleu 

Pompoenstamppot 

Tomatengroentesoep 
Visfilet in brévalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 
Gekookte aardappelen 

Wortelsoep 
Vol-au-vent met champignons 

Rijstmix 

Seldersoep 
Braadworst 

Mosterdsaus 
Appelmoes 

Gekookte aardappelen 

Maandag 23/10/17 Dinsdag 24/10/17 Donderdag 26/10/17 Vrijdag 27/10/17 

Groentesoep 
Gevogeltemignonette 

Veenbessensaus 
Gestoofde prei 

Gekookte aardappelen 

Aspergesoep 
Vissticks 

Bloemkool 
Puree 

Tomatenpompoensoep met heksenkrullen 
Oogballen in bloederige saus 

met krulslakken 

Tomatensoep 
Kippenhaasje 

Currysaus 
Ananas 

Rijst met groentengarnituur 


