
2019   Novembermaand = boekenmaand 
 

Dat een ijsje smelt, dat een elektrisch apparaat op termijn stuk gaat, dat je 

zolen afslijten, dat er weer onkruid zal groeien en een glimlach wonderen 

kan verrichten, is een zekerheid.   Dat een boek ondanks een stevige kaft op 

termijn onleesbaar zal worden, durf ik ook niet tegenspreken.  Maar dat de 

inhoud ervan zal verdwijnen, valt nog af te wachten.  Of bepaalde verhalen 

op termijn vergeten worden, bepalen we immers helemaal zelf.  Het hoeft 

niet te gebeuren als we dat niet willen. Dat is volkomen jouw beslissing. 

Waar zou dat mee te maken hebben?  Zit begeestering, gezelligheid, 

spanning, gevoel en humor er voor iets tussen?  Hebben ze evenveel 

invloed op jouw elektrisch apparaat?  Ik vrees ervoor.  Wie een cover 

omslaat van een goed boek kan even de wereld om zich heen vervangen.  

Sommige beweren dat ‘je verliezen in een boek’ inherent is aan ‘tijd maken 

voor jezelf’ en als je voorleest, ook ‘voor de ander’.    

Toen 26 tekens in zwart-wit betekenis kregen en ze daarenboven in 

combinatie met elkaar ook voor verrijking op papier gingen zorgen, kreeg 

communicatie een update.  Spraakklanken kregen meer inhoud.  Het 

gesproken woord heeft niet moeten inboeten.  Integendeel!  Toen letters op 

papier onsterfelijke woorden gingen produceren, won taal aan kracht.    

Ik ben bijzonder dankbaar dat we bij het geschreven woord de kans krijgen 

om even tijd te nemen vooraleer we iets uitdrukken.  De mogelijkheid om 

even te reflecteren, als je schrijft, wordt bij sommigen echter vreselijk 

onderbenut.  Van deze kans om natuurlijke impulsiviteit te onderdrukken, 

kunnen we beter wat meer profiteren.   Het is de enige manier om te 

voorkomen dat we in de één of andere mail te lichtzinnig te werk gaan, en 

tussen pot en pint, een antwoord schrijven dat de ontvanger tot op het bot 

zal raken.  Dat kan toch niet de bedoeling zijn.   

Krijg jij ook soms het gevoel dat als ‘taal’ via WhatsApp, Messenger, of 

één van de andere digitale platformen, wordt aangewend, we net al pratend 

aan het schrijven zijn?   Het is sowieso dat communiceren met elkaar 

daardoor opnieuw een prioriteit is geworden en terug volop in is. Toch?...          

Laat ons de daad bij het woord voegen en op regelmatige basis, naast het 

dagdagelijkse noodzakelijke en onschuldige sms-verkeer zoals ‘Wat eten 

we vanavond?’ en ‘Ik ben op weg!’, de teksten naar elkaar wat doordachter 

gaan kruiden met begeestering, gezelligheid, spanning, gevoel en humor.   

Wie zich dwingt om bij het formuleren van een antwoord even de tijd te 

nemen en zo de aandacht en interesse van de lezer te vatten, komt bijna 

nooit bedrogen uit.    Zullen we woord houden? 

 

Jan De Belder 

Directeur 



Onze basisschool neemt, van 15 tot 24 november 2019, met 

overtuiging deel aan de Voorleesweek.    Deze week 

loopt en staat in het teken van 'voorleesrituelen'.   
Neem een kijkje op https://www.voorlezen.be  
 

Wij geloven bijzonder in de kracht van het voorlezen.  Op 
school is voorlezen geïntegreerd in de dagelijkse werking.  

Tijdens de voorleesweek nodigen we graag tal van (groot)ouders uit in 
onze school om te komen voorlezen in een klas 
naar keuze.  U ontvangt maandag, meteen na de 
vakantie, een brief waarmee u zich via een  
strookje kan inschrijven om te komen voorlezen. 
 

We willen echter alle (groot)ouders aanzetten om 
het ganse jaar, dagelijks, de tijd te nemen om ook 
thuis voor te lezen.  Voor het slapen gaan, in het weekend, op vakantie, ... .   
Kinderen verdienen dat!    Het is wetenschappelijk bewezen dat de 
taalontwikkeling bij kinderen waarvoor veel wordt voorgelezen, sneller 
evolueert.  In alle vakken presteren kinderen dan sterker.  De eerste 
motivatie moet echter de gezelligheidsfactor zijn.  Voorlezen = tijd maken 
voor je kind.    Het is puur genieten!   Leesplezier primeert! 

 

 

! Gelieve dit maandblaadje ook aan de grootouders 

te laten lezen.  We willen ook hen aanmoedigen om 

voor te lezen.  
 

Naast leesplezier zet onze school ook extra in op technisch lezen.  Wist je 
dat we op school met de kinderen van de lagere school ook aan 
modellezen doen?  Kinderen oefenen dan in groepjes van + vier kinderen 
op technisch luidop lezen. Een lees(groot)ouder begeleidt telkens een 
groepje leerlingen bij het leesproces.  De leesouder neemt ook zelf een 
leesbeurt voor haar of zijn rekening.   De kinderen 
lezen uit boekjes uit de modelleesbibliotheek van de 
school.  Die bestaat uit geijkte AVI-boekjes. We zijn 
dankbaar dat jaarlijks heel wat ouders zich inzetten 
om dit te realiseren. Met ouderparticipatie staat of 
valt immers het project.  We zijn nu op zoek naar meer grootouders om de 
groepjes te kunnen verkleinen.  Wij vragen dus hierbij aan ouders, om op 
hun beurt, de grootouders te motiveren om aan deze vorm van 
grootouderparticipatie deel te nemen.   Samen maken we school! 

 

https://www.voorlezen.be/


Musical : Oproep! 
Voor het decor van de musical zijn we op zoek naar allerhande 

poppen. Wie heeft er een pop in huis die je een tijdje 
kan missen?  De poppen krijgen een rol in de musical 
van januari.  Bezorg de pop aan de leerkracht.  De leerkracht 
neemt meteen een foto van de pop en uw kind zodat ze die 

nadien mooi kan terugbezorgen. Benieuwd waarvoor we ze nodig hebben? 
Dat blijft nog even een verrassing.   
 

Dit jaar steunt onze school opnieuw   
                              De Warmste Week. 

Jaarlijks zamelen we geld in voor een nieuw prachtig doel; 
Zo leren onze leerlingen tal van goede doelen kennen en 
komen ze in aanraking met mensen die zich belangeloos 
inzetten voor anderen.   De kinderen gaan in de komende 

twee maanden allerlei acties ondernemen.   Meer info volgt in december!   
Al het ingezamelde geld gaat integraal naar Escalante.  Op deze manier 
willen wij als christelijke school ons steentje bijdragen aan iets zeer 
waardevol.   Escalante vzw wil een thuis bieden aan mensen met een 
mentale beperking.   De initiatiefnemers van dit project zijn heel dankbaar 
dat we hen willen steunen.  Het project zal door hen aan de kinderen van 
onze school worden voorgesteld.   Via deze link kunnen jullie al eens 
kennismaken met dit mooie project.         https://escalante.be/           
 
 

In november trekken we opnieuw de 
zichtbaarheidsactie op gang!       
          Gezien worden, is ons doel! 

Meteen na de herfstvakantie zullen we weer 
onverwacht, maar plichtsgetrouw, postvatten aan de schoolpoort.  
Ieder kind krijgt een spaarkaart.   Wie dagelijks zijn/haar fluohesje 
draagt, mag met een volle kaart gratis een dagje vertoeven in het 
Serpentarium in Blankenberge of de Zoo in Antwerpen of de Zoo 
van Planckendael in Mechelen! Je kan er ook tal van prijzen mee 
winnen zoals fietshelmen of ijsjes voor je klas.   We rekenen er op 
dat alle leerlingen hun hesje dragen tijdens de donkere dagen en 
dat alle ouders onze actie steunen door hun kinderen aan te zetten om 
fluo te dragen! Vergeet ook je helm niet als je met de fiets de straat op 
gaat!  Wie fluo draagt, wordt beloond! 
 

https://escalante.be/


 

 

Wist je dat onze kleuters dankzij het project ‘Kleuters op wieltjes’ 
tijdens de ganse maand november 20 loopfietsjes mogen gebruiken 
van de Stad Antwerpen?  Dat wordt plezierig fietsen op de speelplaats. 
 

November 2019 

1 V Allerheiligen 
2/3 Z  

4 M START FLUO-ACTIE!  Zorg dat de andere weggebruikers je tijdens de 
donkere dagen meteen opmerken!  Draag  je helm op de fiets!    
Zwemmen 5de en 6de lj..      Lunchvergadering LS.        

5 D MDO LS ( 4-5-6 ) Zwemmen KD, L2K, L2E en groep A van het 3de en 4de 
leerjaar.     Extra sport 1ste lj.     Lunchvergadering kleuterschool. 

6 W Netbaltornooi 6de leerjaren. 

7 D Bibliotheekbezoek L4V.               Oudercontact lagere school.      

8 V   
9/10 Z/Z  

11 M Wapenstilstand = vakantiedag!     
12 D Zwemmen KD, L2K, L2E en groep B van het 3de en 4de leerjaar.          

Personeelsvergadering Ks.             Extra sport 1ste lj.      
Evacuatieoefening nabewaking.    

13 W Netbaltornooi 6de lj.                             
14 D Personeelsvergadering Ls          Paarse kleuters overnachten op school. 

15 V | Opwarmer VOORLEESWEEK : Auteur op bezoek: Luc Embrechts  
| voor het 4de, 5de en 6de leerjaar.                      Dagelijks Bestuur KOBA       

16/17 Z/Z | Start VOORLEESWEEK : Kom jij ook een boek voorlezen in de klas? 

18 M | Zwemmen 5de en 6de lj..                                                Plaatselijk Comité                   
19 D | Zwemmen KD, L2K, L2E en groep A van het 3de en 4de leerjaar.     

| Extra sport 1ste lj.   Klankbordgroep.   Lunchverg. Ks       Oudercomité.   
20 W | Netbaltornooi 5de leerjaar. 

21 D | VOORLEESWEEK : Auteur op bezoek: Luk Depondt voor 1ste en 2de lj. 
| en de rode en paarse kleuters. 

22 V |Wetenschappelijke theatervoorstelling door Technopolis 4-5-6 de lj.       
| WIRO werkgroep.     Quiz Oudercomité (Ben je al ingeschreven?) 

23/24 Z/Z | Einde VOORLEESWEEK … maar een aanmoediging voor ouders om op 

| regelmatige basis een voorleesmoment met hun kinderen in te plannen. 

25 M Lunchvergadering Ls. 
26 D Lunchvergadering kleuterschool.   Extra sport 1ste lj.      

Zwemmen KD, L2K, L2E en groep B van het 3de en 4de leerjaar 
Medisch onderzoek 6de lj.  

27 W Pedagogische studiedag = vrije dag leerlingen/studiedag leerkrachten 

28 D Zorgoverleg KT.         Bibliotheekbezoek L2E. 

29 V Creatieve namiddag lagere school.    
30 Z  

 


