
Warme maaltijden januari 2020 

Maandag 08/01/18 Maandag 08/01/18 Donderdag 11/01/18 Vrijdag 12/01/18 

Seldersoep 
Ardens gebraad 

Duivelse saus 
Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

Tomatensoep 
Kip 

Appelmoes 
Puree 

Kervel-preisoep 
Zalm in roomsaus 

Cruditeiten 
Puree 

Crecysoep 
Kaasvink 

Witte kool 
Gekookte aardappelen 

Maandag 15/01/18 
 

Dinsdag 16/01/18 
 

Donderdag 18/01/18 Vrijdag 19/01/18 

Aspergesoep 
Runderbouletten 

Tomatensaus 
Preistamppot 

 

Tomatengroentesoep 
Visfilet in brévalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 
Gekookte aardappelen 

 

Jardinièresoep 
Vol-au-vent met champignons 

Cruditeiten 
Rijst met groentengarnituur 

 

Juliennesoep 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Maandag 22/01/18 
 

Dinsdag 23/01/18 
 

Donderdag 25/01/18 Vrijdag 26/01/18 

Tomatensoep met rundsballetjes 
Gevogeltemignonette 

Veenbessensaus 
Bloemkool 

Gekookte aardappelen 

Preisoep 
Lasagne 

Groentesoep 
Runderstoverij 

Erwtjes en wortelen 
Gebakken aardappelen 

Tomatengroentesoep 
Kippenworst 
Mosterdsaus 

Rode kool 
Puree 

Maandag 29/01/18 
 

Dinsdag 30/01/18 
 

Donderdag 01/02/18 Vrijdag 02/02/18 

Seizoensoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

 

Tomatengroentesoep 
Vissticks 

Spinaziepuree 
 

Wortelsoep 
Varkensgebraad Prince Orloff 

Prinsessenbonen 
Gekookte aardappelen 

 

Landbouwerssoep 
Gevogelteburger 

Gevogeltesaus 
Hutsepot 

 

 

Maandelijkse nieuwsbrief 

Sint-Vincentiusschool— Aaigemdorp 66—9420 

Aaigem 

053/62.60.02 

Gezondheidsopvoeding 
 

Breng afwisseling in wat je eet. 

Variatie is gezond als je 

dat maar weet. 

JANUARI 2020 

 

Sociale vaardigheden: uil 

Ik ben de uil met mijn geheim. 
Doe tegen mij maar niet te zot.  

‘k Heb alles dichtgeplakt met lijm. 
Mijn kistje is heel goed op slot.  

 
Betekenis: houdt zich eerder afzijdig, laat zich niet beïnvloeden door de 

groep.  Een eigen persoonlijkheid.  Doordat hij zich niet laat kennen kan hij 

heel bepalend zijn in zijn groep.  Kan een geheim houden, geen regels stel-

len, ontwijken, zwijgen, zich erboven stellen, de batterij opladen, zich slui-

ten. 
 

gezond gedrag: op sommige momenten iets voor zichzelf houden, 'niet' 
geven wat men kan of weet kan positief en zinvol zijn, een geheim kun-
nen bewaren, niets zeggen voor men het zelf heel duidelijk weet, de 
leiding niet nemen, niet directief zijn, hulp weigeren te geven, iets niet 
geven, iets verzamelen, zich niet laten kennen, gereserveerd zwijgen, 
zich afzijdig houden, zich terugtrekken, alleen willen blijven...  

overdreven gedrag: er ontstaat probleemgedrag wanneer 'houden' op een 
overdreven manier voorkomt of in situaties waar dit helemaal niet 
hoort, zich isoleren, zich angstig afsluiten, hautain zijn, verantwoorde-
lijkheid ontwijken, te gesloten zijn, niet helpen in nood...  

ontbrekend gedrag: geen geheim kunnen bewaren...  

Colofon 

Het “Vincentje” is een maandelijkse nieuwsbrief van 

de Sint-Vincentiusschool te Aaigem. 

Directie : Griet Penninck (0485/03.78.89)/Leen Van 

der Borght (a.i) 

      Aaigemdorp 66 , 9420 Aaigem 

 
 

Jaarthema: De natuur, onze beste buur 

Wisten jullie dat er per jaar 1,3 miljard 

ton voedsel wordt weggegooid? Dat is 

het gewicht van 125 000 000 olifanten. 

Met interessante weetjes proberen de 

leerkrachten de kinderen te prikkelen 

rond het thema voedselverspilling. De 

kinderen denken na over de manier 

waarop zij voedsel verspillen en beden-

ken oplossingen.  Dat doen ze met be-

hulp van creatief denken. 

               Voedselverspilling 

januari 



Januari 2018 

W 1 Gelukkig Nieuwjaar 

D 2  

V 3  

Z 4  

Z 5  

M 6 instapdag 

D 7  

W 8 Oog voor lekkers: wortel 

D 9 Zwemmen 4L + 2L 

V 10  

Z 11  

Z 12  

M 13  

D 14  

W 15 Pedagogische studiedag (thema: techniek) 

D 16 
Zwemmen 3L + 1L 
Oog voor lekkers: peer 

V 17  

Z 18  

Z 19  

M 20 

Bosklassen 5de en 6de leerjaar 
(9u30) Onderwijsraad (Erpe-Mere) 
(13u30) SG Zorgoverleg  
(13u) Bezoek ziekenhuis Zottegem –2K 

D 21 Bosklassen 5de en 6de leerjaar 

W 22 
Oog voor lekkers: appel 
Bosklassen 5

de
 en 6

de 
leerjaar 

D 23 
Zwemmen 4L + 2L 
Bosklassen 5de en 6de leerjaar 

V 24 Bosklassen 5de en 6de leerjaar 

Z 25  

Z 26  

M 27 (20u) Inschrijving 1ste communie (op school) 

D 28 
(9u) Bezoek Sint-Paulus Herzele—6L 
(14u30) Zangactiviteit rusthuis –3K 

W 29 Oog voor lekkers: wijnappelsien 

D 30 
Zwemmen 3L + 1L 
(13u) uitleg CLB– Op weg naar het secun-
dair. 

V 31 
Viering van de jarigen 
 

Onze school breidt uit... 

Op maandag 6 januari verwelkomen we 4 nieuwe kleutertjes in de 

Julesklas.  We hebben de stoeltjes al klaargezet.  

We wensen   Maxime, Lucca, Adam en Amina 

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. 

 

Bosklassen 5de en 6de leerjaar 

 Maandag 20 januari vertrekt het 5de  en het  6de 

leerjaar op bosklassen naar Durbuy. Het wordt 

een heel drukke week met leuke activiteiten: 

rappel, rotsklimmen, speleo, wildcraft, een be-

verwandeling, een avonturenpark ... En als in de 

Ardennen wat sneeuw valt, kan er misschien ook 

gelanglauft worden! 

Voor de begeleiding zorgen juf Mieke, juf Xenia, juf Anneleen en juf 

Kathy . Indien jullie de activiteiten van de leerlingen willen volgen, 

kunnen jullie onderstaande blog raadplegen. 

https://bosklassenaaigem.travel.blog 

Wij wensen hen alvast veel plezier! 
 

Informatie voor leerlingen en ouders 6de leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 1 februari 2020 worden de ouders van de leerlingen van het 

6de leerjaar en uiteraard de leerlingen zelf uitgenodigd in het Vrij CLB 

te Aalst (Langestraat 12). 

Medewerkers van het CLB brengen informatie over de structuur van 

het secundair onderwijs.  Deze waardevolle informatie is interessant 

voor ouders van wie een kind voor het eerst stappen zet naar het se-

cundair onderwijs. Tussen 10 uur en  17 uur is iedereen welkom.  

De inkom is gratis.  

Oog voor lekkers 

Iedere week, op woensdag, krijgen de kinderen een stukje 

fruit.  Voor sommige kinderen zijn de porties te groot. Het is 

zonde om deze weg te gooien…  

Daarom nog even een oproep om 

op woensdag jouw kind een doos-

je mee te geven zodat ze de over-

schotten mee naar huis kunnen 

nemen. 

Schilouders 

Graag bedanken we langs deze weg ook nog even de        

schil(groot)ouders die elke woensdag klaar staan om het fruit 

te wassen, te schillen, te snijden, te persen, te verdelen …  

Wensen jullie  aan deze activiteit 

deel te nemen?  

Helpende handen steeds welkom 

vanaf 9u en wij zorgen voor een 

lekkere tas koffie! 

Te noteren in jullie nieuwe agenda! 

Nog even in herinnering brengen dat er op woensdag 15 

januari een studiedag voor de leerkrachten plaatsvindt, 

waardoor de kinderen op die dag vrijaf hebben.  

Tijdens deze voormiddag  

dompelen de leerkrachten zich 

onder in de wereld van tech-

niek.  

Werner Bosman, onze begelei-

der, zal ons bijstaan met prak-

tische voorbeelden die ge-

bruikt kunnen worden, zowel 

voor kleuters  als voor kinderen van de lagere school. 

Het wordt zeker en vast een boeiende studiedag! 

Nieuwe juf in 2L 

Juf Dorien De Brucker start na de kerstvakantie in het 2de 

leerjaar. Telkens op vrijdag zal zij, ter vervanging van juf Va-

nessa, de kinderen onder haar hoede nemen ! 

Welkom op onze school ! 

Zichtbaar en veilig naar school 

Graag willen wij iedereen feliciteren 

voor de inzet van de afgelopen weken. 

Sinds de start van de fluoactie is er 

aanzienlijk meer fluo op onze school. 

Wij duimen dat jullie stilaan inzien dat 

een fluohesje en een fietshelm echt 

het verschil kunnen maken. Doe zo voort! 

Reservekledij 

• Heeft u nog kledij die te klein is voor uw kindje en u niet 

meer kan gebruiken? U zou er onze kleuterschool enorm 

plezier mee doen! Wij zijn vooral op zoek naar kousen, 

onderbroekjes en broekjes in de maatjes 98 

tot 116 (3 tot 6 jaar).                                                   

• Heeft u nog een zwempak of zwembroek 

(maat 116 tot 152- 6 tot 12jaar) die te klein is 

voor uw kind en u niet meer kan gebruiken? U zou er onze 

vergeetachtige zwemmers een groot plezier mee doen!   

Dank je wel! 

Kerstvakantie 

Zo meteen beginnen we aan de kerstvakantie.  Wij mogen 

gerust stellen dat groot en klein 

uitkijkt naar deze periode.  Het 

eerste trimester van het schooljaar 

is altijd een lang stuk dat eindigt in 

alle drukte: toetsen en bijhorend 

kerstrapport, nieuwjaarsbrieven 

schrijven, rekening houden met 

afwezige leerlingen en al eens in-

springen voor de vervanging van een zieke collega. 

Vanaf volgende week nemen we allen wat gas terug en ge-

nieten we van enkele mooie momenten in familieverband. 

 

We wensen iedereen  een   

Deze kerstwens is dan wel niet  

digitaal, maar bevat wel                                              

debestewensen@jullie.allemaal 


