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Wereldwaterdag  22 maart 2020 

Besparen we samen 100 olympische zwembaden 
aan water? 

Water is kostbaar. Vandaag leven nog steeds 1 op 10 
mensen zonder schoon, drinkbaar water.  

Geef jij om water? Geef dan (om) een T-shirt. Wist je 
dat kledij een grote water verslinder is?  

Om één T-shirt te maken is 2.700 liter water nodig. 
Door één T-shirt een nieuw leven te geven, bespaar 
je dus heel wat water.  

Door 1.000 T-shirts in te zamelen, bespaar je maar 
liefst één olympisch zwembad aan 2.700.000 liters 
water! Brengen we allen massaal T-shirts die we niet 
meer dragen en in goede staat zijn naar de Kringwin-
kel, dan kunnen we tot wel 100 olympische zwemba-
den aan kostbare liters water besparen. 

 

Uitnodiging infoavond  - onderwijsraad Erpe—Mere 

OPVOEDEN IS KOESTEREN EN KADEREN  

Maandag 09 maart 2020 om 20u00 

Deze activiteit is gratis !  

Reserveer je zitje via webshop.erpe-mere.be  

Emotia, Ourdenaardsesteenweg 456, 9420 Erpe-Mere 

Kindertheater 

Op maandag 10 maart komt het kindertheater ‘Sara, de sprinkhaan’ 
naar onze school. 

De voorstelling draait rond het thema milieu en recyclage.  

Het wordt een unieke mix van veel publiek-
interactie, comedy, goochel en speciale 
effecten en enkele echte getrainde dieren! 

Na de voorstelling krijgen de leerlingen van 
de 3de graad “een kijkje achter de schermen” 
en wordt alle techniek uitgelegd. Ze mogen 
alles vragen en zullen meer dan enthousiast 
zijn over wat je met techniek kan bereiken. 

De voorstellingen worden gebracht door een professionele en erva-
ren acteur. (De voorstellingen zijn ontwikkeld door Jo De Rijck, ge-
kend van o.a. Belgium’s got talent) 

Maandelijkse nieuwsbrief 

Sint-Vincentiusschool— Aaigemdorp 66—9420 Aaigem 

053/62.60.02 

www.vbsaaigem.be 

Gezondheidsopvoeding 
 

Sporten en ravotten, 

daarvalt niet mee  

te spotten. 

Gezond eten en veel  
bewegen, da’s een  

zegen. 

MAART 2020 

Sociale vaardigheden : wasbeer 
 

 

Ik geef een pluim ! 
 
Betekenis: iemand een pluim geven, bewonde-

ren, appreciëren, luisteren naar, aandacht geven, 

uitnodigend, ontvangend, iedereen aanvaarden, ... 

 

 gezond gedrag: waardering uiten en pluimpjes geven, bewon-

deren, appreciëren, feliciteren, appél doen op iemand, hierdoor 

laat je hem aanvoelen dat je in hem gelooft, dat hij belangrijk 

is, dat hij iets doet dat waardevol is, iemand groeten en verwel-

komen, iemand uitnodigen… 

 overdreven gedrag: dwepen met iemand, vleien, op een over-

dreven manier fan zijn van, het waardevolle niet willen of kun-

nen zien bij anderen… 

 ontbrekend gedrag: niemand kunnen waarderen... 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Water is er om te drinken, te wassen, te spelen, water hier en water wereldwijd. Water om zuinig mee om te gaan, water om 
proper te houden en water voor iedereen. Water is het kostbaarste product hier op aarde.  

 Hoe kostbaar is water dan?  

 Hoe gaan wij met water om?  

 Welke schadelijke gevolgen heeft watervervuiling voor mens, dier en plant?  

 Kunnen wij zonder water?  

De kinderen zoeken naar antwoorden! 

Jaarthema: De natuur, onze beste buur! 

Water 

 

Maart 



MAART 2020 

Z 1  

M 2 

Instapdag  
Start Goed-gevoel-week  
Sportdag 4L 
(10u) activiteit bib 3K 
(14u30) activiteit RVT– 5L 

D 3 Sportdag 4L 

W 4 Oog voor lekkers: Kiwi 

D 5 Zwemmen 5L 

V 6 Sportquiz  6L 

Z 7 
(18u30) Nevendienst Eerste Communie– 
kerk (Aaigem) 

Z 8  

M 9 
(9u) activiteit bib 2L 
(20u) Infoavond Gemeente-Positief opvoe-
den 

D 10 
(9u) Directievergadering (Zottegem) 
Theater op school: Thema milieu  

W 11 Pedagogische studiedag  

D 12 
(9u) directievergadering (Aalst) 
Zwemmen 6L  
Oog voor lekkers : appel 

V 13  

Z 14  

Z 15  

M 16 (9u) activiteit bib 4L 

D 17 (9u30) activiteit bib– Jef Aerts 6L 

W 18 
(9u) Regionaal zorgoverleg (Zottegem) 
Oog voor lekkers: bloemkool 

D 19 Zwemmen 5L 

V 20 Escapespel 5L en 6L 

Z 21  

Z 22 Wereldwaterdag 

M 23 
‘Draadloos’ - 5L en 6L 
(20u)Vergadering ouderraad 

D 24  

W 25 Oog voor lekkers: appel 

D 26 Zwemmen 6L 

V 27 (12u30) : Snoezeldag –Odisee Aalst 1KA 

Z 28 Opendeurdag + eetfestijn ouderraad 

Z 29  

M 30  

D 31 
1L + 6L Medisch onderzoek (Aalst) 
(14u30) paasbingo RVT-4L 

Onze school breidt uit... 

Op maandag 2 maart verwelkomen 
we Alex. Zijn stoeltje staat klaar! 
We wensen Alex een  heel fijne tijd 
samen met juf Marijke en juf Jana. 
Welkom op onze school! 

We kijken dit schooljaar ook nog uit naar de inschrijving van onze 
100ste kleuter! 

Zwemmen  

Na de krokusvakantie stoppen de zwemlessen 
voor de 1ste en de 2de graad. De uren worden 
ingenomen door het 5de en 6de leerjaar. Veer-
tiendaags  worden zij in het zwembad van de 
Gavers verwacht. Deze data vinden jullie terug 
op de schoolkalender. Na de paasvakantie zul-
len de kleuters (3K en 2K) ook een aantal 
zwembeurten voor hun rekening nemen! 

 

Sportquiz 6de leerjaar 

Op vrijdag 6 maart nemen de leerlingen van 
het 6de leerjaar het op tegen de andere zes-
deklassers van de gemeente in een sport-
quiz. Kennisvragen worden afgewisseld met 
sportieve opdrachten. Vooral het samenwer-
ken staat hier in de kijker! 

 

Sportklas 4de leerjaar 

Na de krokusvakantie, op 
maandag 2 maart en dinsdag  
3 maart,  gaat de jaarlijkse 
sport-2-daagse door voor onze 
4de klas in de sporthal van  
Erpe-Mere. Een hele dag wor-
den ze ondergedompeld in 
sport en spel. Smeer jullie 
kuiten al maar in! 

 

Pedagogische studiedag (wo. 11/03) 

Onze leerkrachten worden die dag verwacht in het nieuwe cultuur-
huis Emotia van Erpe-Mere. Het thema: Gelijke (onderwijs)kansen 
voor alle kinderen. Via workshops maken we kennis met de verschil-
lende ondersteuningsnetwerken die de gemeente aanbiedt. 

Onze leerlingen genieten van een dagje vrijaf! 

 

vrijdag 13 maart 2020 roept Bednet ons op om 
deel te nemen aan de vijfde editie van de Nati-
onale Pyjamadag.  
Laat uw kinderen voor één keer in pyjama, one-
sie of pantoffels naar school komen. Zo steken 
jullie zieke kinderen met z’n allen een hart on-
der de riem. 

Goed-gevoel-week’ – 2020 

Dit jaar gebruiken we het boek ‘Geluk voor kinderen’ van Leo 
Borremans als rode draad voor onze ‘Goed-gevoel-week’. 

Dit boek gaat over vriendschap. Goede vrienden zijn belang-
rijk voor een gelukkig leven. Misschien heb je veel vrienden, 
misschien heb je er één. Misschien heb je nog geen vriend, 
maar dan komt er vast nog wel iemand op je weg. Dit boek 
toont hoe je een vriend kunt zijn en blijven. Want nog be-
langrijker dan vrienden hebben, is vrienden zijn. 

De tien vogels in dit boek geven raad: ontdek waar je goed in 
bent, wees niet bang, maak plannen, houd vol, realiseer je 
dromen en maak anderen gelukkig. Zo maak je van elke dag 
een feest. 

De inzichten in dit boek zijn gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek naar levenskwaliteit. 

Onze leerkrachten kozen vier vogels die de leerlingen door-
heen de week zullen leren kennen. Kangoe, Sporo, Kaketoe 
en Nandoe zullen jullie kinderen leren complimenten geven, 
leren samen spelen, hen helpen met hun dromen waar te 
maken… Elke vogel vertelt zijn verhaal en geven de kinderen 
de kans om in gesprek te gaan over de ingrediënten van op-
recht geluk en warme vriendschap. 

Maart is Jeugdboekenmaand 

Kunst' is het thema van Jeugdboekenmaand. We hebben het 
over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over 
waarnemen – in de zin van kijken, maar ook in de zin van 
luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te 
drukken, of dat nu jezelf, een idee, gedachte, een gevoel, 
een sfeer of nog iets anders is.  

 

De bib neemt ook dit 
jaar deel aan de Jeugd-
boekenmaand! Speciaal 
daarvoor mocht de bib 
een exclusief en waar-
devol kunstboek ten-
toonstellen. Het werk 
kwam vorige week on-
der politiebegeleiding 
toe en werd meteen in 
een tentoonstellings-
kast gelegd. Toch werd 
het werk gisterenoch-
tend gestolen. 

 

De politie vermoedt dat het om een bezoeker gaat die de 
sleutel van de kast moet hebben gevonden. Omdat de politie 
het momenteel erg druk heeft met het organiseren van hun 
jaarlijks bal, hebben zij hulp gevraagd aan de leerlingen van 
onze school. De 3K, het 2L, het 4L en het 5L gaan op zoek 
naar de dief! 

Het 6de leerjaar volgt een lezing van de schrijver Jef Aerts.  

Hij vertelt tijdloze verhalen, die tegelijk spannend en ontroe-
rend zijn. Zijn boeken werden in Vlaanderen onder meer 
bekroond met de Boekenleeuw, prijs voor het beste kinder- 
en jeugdboek. In Nederland kreeg hij driemaal een Zilveren 
Griffel. 

Broederlijk delen 

Centraal in de campagne van 2020 staat de oproep om te delen met het Zuiden: 

Want delen doet goed, ook met het Zuiden.  

Ndeye, Alassane en Saratou uit Senegal, mama Bienvenue uit Congo en de gemeenschap van 
Herman en Maria José uit Colombia illustreren deze campagne. Zij zijn de mensen waarvoor we 
delen en herverdelen.  

Dankzij de steun van INADES, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen, kunnen de vrouwen 
nu samen brood bakken. Door de inkomsten van de broodverkoop kunnen ze de houdbare 
groenten van hun veld opslaan en hoeven ze deze niet onmiddellijk te verkopen. Ze kunnen 
wachten op een betere prijs en goede zakendoen. 

Draadloos: Wijs omgaan met sociale media- infosessie voor de 3de graad  

Hoe ga je om met de sociale media? Wel eens je wachtwoord vergeten op een of ander profiel? Is wifi je vriend of vijand? Je 
kinderen zitten op Facebook, mag dat wel? Geraak je ook soms de draad kwijt in de steeds vernieuwende digitale wereld? Een 
JOETZ-medewerker komt naar de klas en start het project met een twee uur durende infosessie. Interactief gaan de leerlingen 
de confrontatie aan met hun gedrag en profilering in de digitale wereld. Zij kijken kritisch naar de verschillen in en gelijkenis-
sen met de wereld on- en offline. Doen zij het goed in die twee werelden? Of is het één wereld? 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boekenleeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zilveren_Griffel

