
Warme maaltijden februari 2020 

Belangrijke mededeling 

De proclamatie van de 3de kleuterklas en het 6de leerjaar 

wordt verschoven van vrijdag 26/06/2020 naar  woensdag 

24/06/2020. 

Uitnodiging infoavond -  onderwijsraad Erpe-Mere 

 Op zoek naar een Valentijnscadeau voor het hele gezin? 

Zin in een heerlijk ontbijtpakket aan huis geleverd ?  

Dan hebben wij voor jullie de ideale aanbieding! 

Op zondag 16 februari bieden wij ontbijtpakketten aan 

ten voordele van onze school. 

Graag bestellen uiterlijk tegen woensdag  

05 februari 2020 
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Sociale vaardigheden : leeuw 

Ik ben de leeuw, een slimme baas. 
Ik geef van de taak ieder zijn deel. 
Ik wil geen protest of geblaas. 
Doe nu maar snel wat ik beveel. 

 
Betekenis : raad geven, uitleg geven, richtlijnen 

geven, nieuws geven, tips geven, suggesties geven, 

advies geven, babbelen, wetens-

waardigheden doorvertellen, de 

woordvoerder, raadgever, initia-

tiefnemer. Iemand die erg open is, 

veel durft, een bindfiguur voor de 

groep. Soms ook baasspeler, opdrachten geven, 

regels stellen, normen doorgeven, tips geven. 

 

gezond gedrag: opdrachten, bevelen, adviezen 
geven, normen stellen, regels verkondigen, gren-
zen bepalen, raad geven, iets uitleggen, een ver-
slag geven, vertellen, inlichtingen verstrekken, tips 
geven, nieuws brengen, babbeltje doen, een 
spreekbeurt geven… 
overdreven gedrag: bazig zijn, doordrammen, het 
altijd beter weten, niet kunnen verdragen dat an-
deren ook een inbreng hebben… 
ontbrekend gedrag: helemaal geen leiding kunnen 
of durven nemen in situaties waar dit wenselijk is, 
schuchterheid kan een hinderpaal zijn om bv. een 
spreekbeurt te geven, over weinig informatie be-
schikken...  

Gezondheidsopvoeding 
Tussendoor kies je best uit: 

graanrepen, rauwe  
groentjes, een melkproduct 

of een stukje fruit ! 

FEBRUARI 2020 

Dikketruiendag 

Breng leven in je tuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 11 februari doen we terug mee aan de actie 

“Dikketruiendag”.   

 

Het thema van dit jaar is ‘biodiversiteit’. Want meer biodiversiteit 

helpt het klimaat! Door de opwarming van de aarde komen planten 

en dieren in de problemen. Dat leidt tot een verlies aan biodiversi-

teit. Maar een biodiverse leefomgeving met meer groen en natuur 

helpt ook het klimaat. Zo halen planten CO2  uit de atmosfeer en zor-

gen ze voor verkoeling. 

Dit past perfect in ons jaarthema: De natuur, onze beste buur!  

Deze maand is het onderwerp: Energie. 

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 
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Welke acties zullen wij concreet doen op de officiële Dikketruiendag? 

• Op de dikketruiendag proberen we zo ‘groen’ mogelijk naar 

school te komen. Trek die dag groene kledij aan. 

• Op school zetten we de verwarming een graadje lager. Zelf trek-

ken we een truitje meer aan, om te tonen dat we ons inzetten 

voor het klimaat. 

• In elke klas letten we er op dat de lichten gedoofd worden en de 

beamer wordt uitgezet bij het verlaten van de klas. 

• De kleuterklassen maken vetbolletjes voor de vogels, voorzien 

de klassen van raamstickers en knutselen een oorwormhotel in 

elkaar. 

• De lagere school doet allerhande proefjes rond energie. 

En natuurlijk zullen er verschillende 

bewegingstussendoortjes zijn, om de 

spieren voldoende warm te houden! 

Graag doen we nog een extra oproep 

om die dag met zoveel mogelijk leer-

lingen te voet of met de fiets naar 

school te komen! 

 

De eerste kleuterklas breidt uit 

Graag verwelkomen wij deze maand twee nieuwe peu-

tertjes. Op 3 februari zetten wij voor Blanche en Ida 

een stoeltje bij.  

Aangezien juf Marijke in ziekteverlof is tot eind  

februari, zal juf Jana hen welkom heten in hun klasje! 

 

Lichtmis 

Maria-Lichtmis is eerst en vooral het feest van de op-

dracht van Jezus in de tempel. Daarnaast is het ook 

een Maria-, een licht- en een kinderfeest.  

Het is de traditie dat er op Maria-Lichtmis pannenkoeken gegeten wor-

den. Dit wordt uitgedrukt in het gezegde: “Er is geen vrouwtje nog zo 

arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm”. Wij willen deze 

traditie in ere houden en verwennen onze kinderen daarom op heerlij-

ke, versgebakken wafels. Alvast bedankt aan onze vrijwilligers die deze 

activiteit mogelijk maken. 

 

Kermisweekend Aaigem 

 

Tijdens het weekend van 8 en 9 februari strijkt de 

kermis neer in Aaigem. Wij wensen ouders, leer-

lingen en hun familie een fijn weekend toe. Hope-

lijk laten de weersomstandigheden het toe om te 

genieten van deze winterfoor.  

 

       februari 

energie 

Oudercontact 3K-6L– dinsdag 18 februari 

Tijdens de maand januari werd de test ‘Toeters’ afgenomen 

van de kleuters in de derde kleuterklas. We trachten hier-

mee de schoolrijpheid  van deze kinderen te meten. School-

rijpheid kunnen we omschrijven als het bereiken van een 

bepaald ontwikke-

lingspeil dat belang-

rijk en noodzakelijk 

zal zijn bij het school-

se leren.  Uiteraard 

staren we ons niet 

blind op deze testre-

sultaten. De ouders 

krijgen de kans om op het oudercontact van dinsdag 18 fe-

bruari de toeters samen met juf Hilde en juf Dorien te bekij-

ken en te bespreken.  

Daarnaast krijgen de leerlingen van het lager onderwijs hun 

rapport en krijgen de ouders de kans om de resultaten te 

bespreken met de juf op het oudercontact. Een uitnodiging 

volgt! 

 

Carnavalstoet 2020 - vrijdag 21 februari 

Ook in de Sint-Vincentiusschool 

stijgt de carnavalkoorts.  De verkie-

zing van prins- en prinses- carnaval 

draait op volle toeren. Uit ervaring 

weten we dat er heel wat kijklusti-

gen afzakken naar ons spektakel. 

Iedereen is dan ook van harte welkom.  Hoe meer zielen, 

hoe meer vreugd!  

Dit jaar verkiezen onze kinderen om een eigen carnavalkos-

tuum mee te brengen van thuis. Het voorstel kwam vanuit 

het leerlingenparlement. Het is niet de bedoeling dat jullie 

verkleedkledij gaan kopen!  

Na de stoet zijn er nog enkele optredens. Voor, tijdens en na 

de stoet kan er iets gedronken en/of gegeten worden. 

 

Hierbij een overzicht van de dag : 

Voormiddag: verkiezing prins- en prinses-carnaval 2020. 

Tegen de middag zal de winnaar en winnares gekend zijn.   

Namiddag: Om 13u30 geven we het startschot voor de 

stoet.  

We volgen het traject:  

School -> Aaigemdorp -> Rondpunt -> Aaigemdorp -> Kerk-

plein -> School.  

Tijdens de tocht zullen de leerlingen een activiteit/opdracht 

aangeboden krijgen. Rond 14u30 zijn we terug op school. 

 

Tussen 14u30 en 15u dansen we de krokusvakantie in  

want de 

OUDERRAAD ORGANISEERT EEN…. 

Eerste Communie 

Op zondag 17 mei kunnen de kin-

deren van het 1ste leerjaar deelne-

men aan de Eerste Communie.  De 

voorbereiding hierop gebeurt in 

de klas in samenwerking met de 

parochie.  De inschrijving is reeds achter de rug. Deze kin-

deren worden ook samen met hun ouders verwacht in de 

nevendiensten van de parochie.   

De nevendiensten gaan door op volgende zaterdagen:  

8 februari, 7 maart en 25 april, telkens om 18u30 in de  

Sint-Niklaaskerk te Aaigem. 

De ouderavond rond eucharistievieren gaat door in de  Sint

-Vincentiusschool op maandag 20 april 2020 om 20u.  
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Geniet van jullie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pannenkoek

