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Op maandag 17 februari is de start van ons schoolproject rond
vreemde culturen. Ons thema kreeg de naam ‘Met Sint-Denijs …
op wereldreis’. Gedurende twee weken brengen we de kinderen in
contact met andere culturen. Met medewerking van onze
personeelsleden, ouders, de wereldwinkel, Broederlijk Delen, studio
Globo, vzw De Kikker, Pieter Dezutter, Isania, Osman Saïdi, en nog
heel veel andere medewerkers maken we met zijn allen een
wereldreis. Via toneeltjes, tijdens de dagopeningen, komen we
telkens op een ander continent terecht (Europa, Afrika, Azië,
Amerika, Oceanië, …). Onze wereldreis kunt u steeds volgen in de
tentoonstelling in de inkomhal. Door het project kunnen de
kinderen in contact komen met andere culturen en er respect leren
voor opbrengen. Er één dag voorzien voor workshops; op
maandag 24 februari voor de kleuterafdeling en op donderdag 27
februari voor de lagere afdeling. Voor de workshops hebben we de
medewerking van ouders gevraagd en komen ook verschillende
medewerkers van buiten de school helpen. Op vrijdag 28 februari
houden we een heus multicultureel feest. De kinderen zullen er
dan ook kunnen proeven van hapjes en drankjes uit andere landen.
U zal zelf eens een ‘wereldreisje’ kunnen maken doorheen de
verschillende klassen tijdens een klastentoonstelling. De
wereldwinkel biedt er fairtrade producten aan en u kan even halt
houden aan de ‘koffiestop’ (in samenwerking met Broederlijk
Delen waar de opbrengst naar hun actie zal gaan).

Smartschool voor ouders
Na de start van Smartschool dit schooljaar hebben al veel ouders
ingelogd. Momenteel kunnen al verschillende documenten uit
Smartschool afgehaald worden, u vindt er ook de maandinfo’s terug
en er staan al heel wat foto’s op. Onlangs hebben wij ook de
schoolkrant er op geplaatst zodat u deze online kunt inkijken. In de
toekomst wensen we zeker gebruik te maken van de kalender, zo
zal u een beter zicht krijgen op alle activiteiten van het schooljaar.
Tot nu kunnen jullie de maandinfo’s nog terugvinden op
Smartschool maar ook nog steeds op de schoolwebsite. In de
toekomst zullen deze enkel nog op Smartschool komen.
Waarschijnlijk hebben nog veel ouders vragen rond het gebruik van
Smartschool, hebben ze problemen met het inloggen, wensen meer
uitleg over bepaalde onderdelen van Smartschool. Om jullie een
antwoord te bieden gaat op maandag 10 februari om 19u30 in het
Gemeentepunt (Blokkestraat 29, bus 1 8550 Zwevegem) een
infoavond over Smartschool voor ouders door. U bent er van
harte welkom. (Inschrijven kan tot 4 februari).
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Inschrijven via onze website: http://gemeenteschool.sint-denijs.be/ of rechtstreeks via de
school (formulieren beschikbaar in het secretariaat).
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 15 – 30 februari 2014: Jeugdboekenweek ‘GEVAAR’
Lezen is gevaarlijk.
Wie leest, kijkt niet om zich heen (pas op!).
Wie leest, kijkt in zijn hoofd. Nee: wie leest, laat zich het
hoofd op hol brengen.
Wie leest, weet ook: niets is leuker dan lezen over gevaar.
(Met de kat op schoot. En een kussen in de rug.)
Over bij nacht en ontij op boeven jagen.
Over de zeven zeeën bevaren in een wankele boot.
Over broers die dreigen en vrienden waar je het benauwd
van krijgt.
Over moed en durven.
Over vampieren in je bed.
Over akelige krokodillen, kinderlokkers en ander onheil in grote en kleine hoeken.
Betreed de Jeugdboekenweek op eigen risico!
De leerlingen van het 2de, 4de en 6de leerjaar kunnen tijdens de jeugdboekenweek
kennismaken met een auteur. De andere klassen nemen deel aan een boekenspel in de
bibliotheek te Zwevegem.
 De exacte data zijn nog niet doorgegeven vanuit de bib. Bij het krijgen van de data
worden deze zo vlug mogelijk via Smartschool gecommuniceerd (en ook via de
schoolwebsite).

Wally De Doncker (2e lj.)
Luc Descamps (4e lj.)
Stefan Boonen (6e lj.)
http://users.telenet.be/wally.de.doncker1/
www.lucdescamps.be
http://www.stefanboonen.be/
Op hun website vindt u heel veel informatie over de auteurs en hun werken.
 Deelname in de kosten: voor de boekenspelen: € 1,50; voor de auteurbezoeken: € 4,50 (via
de maandrekening) – gaat telkens in de voormiddag door (start om 9u of om 10u):
1e
2e
3e
4e
5e
6e

leerjaar:
leerjaar:
leerjaar:
leerjaar:
leerjaar:
leerjaar:

Boekenspel
Wally De Doncker
Boekenspel
Luc Descamps
Boekenspel
Stefan Boonen
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Wie?

Ma. 3/02



Di. 4/02




Wo. 5/02 



Do. 6/02



Vrij. 7/02




Beleidsonderst.
/ directie

Bibus (W1) voor 2e, 4e en 5e lj. (KO2 / KO1) – bibkaart niet
vergeten! L4 (13u20), KO1 (13u50), L5(14u05), L2 (15u10), KO2
(15u30)
20.00u.: ouderraad in de school. Geïnteresseerde ouders zijn zeker
welkom. Afgev. van school: lkrn. LAG1 en Lag2

KO1-KO2-

wieltjesdag voor onderbouw.
DogoZ (= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem) - directie afwezig
Schoolsport: netbal voor 4e, 5e en 6e lj. te Otegem. (voor
ingeschrevenen). Vertrek: 13u15 stipt, terug omstreeks 16u15.
Begeleiding: juf Katelijn

1e-2e-3e

Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.
Namiddag: Smartteam – directie Afwezig.

Lager

2e-4e-5e
ouders

directie
4e , 5e , 6e

Directie

Za. 8/02



Zo. 9/02



Ma. 10/02




Trees Decock observeert in het 1e leerjaar en het 6e leerjaar.
19u30: Infoavond ‘Smartschool voor ouders’ in het
Gemeentepunt te Zwevegem (Blokkestraat 29, bus 1, 8550 Zwevegem).
Zie ook website en Smartschool school.

1e – 6e

Di. 11/02



Bibus (W2) voor 1e, 3e en 6e lj. (PK / KO3) – bibkaart niet
vergeten! L1 (13u20), PK (13u50), L6 (14u05), L3 (15u10), KO3
(15u30)

PK-KO3-

Wo. 12/02




wieltjesdag voor bovenbouw.
Voormiddag: directie, zorglkr. en zoco afwezig wegens vergadering ‘List (lezen is top)’ te Zwevegem.

4e-5e-6e

Do. 13/02


Valentijn (vergeet je geliefde niet) 
Dikke truiendag – de invulling op onze school verneemt u van
onze MOS-werkgroep via een briefje en Smartschool.

Allen

Vrij. 14/02 


Ouders

1e-3e-6e

Directie / zoco
/ zorglkr.

Allen

Za. 15/02 
o. 16/02



Ma. 17/02



Start van ons schoolproject ‘Met Sint-Denijs … op wereldreis’.
Zie blad 1.

Allen

Di. 18/02



Bibus (W1) voor 2e, 4e en 5e lj. (KO2 / KO1) – bibkaart niet
vergeten! L4 (13u20), KO1 (13u50), L5(14u05), L2 (15u10), KO2
(15u30)

KO1-KO2-

Wo. 19/02





wieltjesdag voor onderbouw.
Auteur te gast lag6 (op 19/02 of25/03)
Van 19 t.e.m. 21 februari: Nascholing voor directies Dogoz in
Oostkamp – directie afwezig.

1e-2e-3e



Voormiddag: 6e lj. naar de „PTI@WORK-dag‟ te Kortrijk. Vertrek
schoolbus: 8.30u. – terug op school omstreeks 12.50u. !! De
kinderen eten best in school (lunch of warm). Deelname in de
kosten: € 1,50 via de maandrekening.
Nascholing voor directies – directie afwezig.

6e

Do. 20/02



Maandinfo ouders Jaargang 10 nr. 6

2e-4e-5e

6e
Directie

Directie

Pagina 4

Maandinfo ouders
Vr. 21/02




Planning februari 2014

Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.
Nascholing voor directies – directie afwezig.

Lager

Voormiddag.: Alles met de bal voor 3e leerjaar te Kortrijk (Lange
Munte) - Vertrek met de schoolbus om 8.45u. - Terug op school
omstreeks 11.50u.!! Deelname in de kosten: € 4,50 /ll. via de
schoolrekening.
Workshopdag van ons project ‘Met Sint-Denijs … op wereldreis’ voor de kleuterafdeling.

3e

Directie

Za. 22/02 
Zo. 23/02 
Ma. 24/02





Kleuter

Di. 25/02



Bibus (W2) voor 1e, 3e en 6e lj. (PK / KO3) – bibkaart niet
vergeten! L1 (13u20), PK (13u50), L6 (14u05), L3 (15u10), KO3 (15u30)

PK-KO3-

Wo. 26/02



wieltjesdag voor bovenbouw.

4e-5e-6e

Do. 27/02



Workshopdag van ons project ‘Met Sint-Denijs … op wereldreis’ voor de lagere afdeling.

Lager

Vr. 28/02



Slotfeest project voor kleuter- en lagere afdeling
(Carnaval wordt daarin geïntegreerd).

Allen

1e-3e-6e


 ‘PTI@WORK’ voor het 6e lj. op donderdag(vm) 20/02/2014 te Kortrijk.
In teken van de overgang van het basis naar het secundair onderwijs neemt
onze school verschillende initiatieven om de leerlingen kennis te laten
maken met het secundair onderwijs. Op dinsdag 12 november 2013 was er
een infoavond, gebracht door het CLB, voor de ouders van het 6e lj. over
de structuur van het secundair onderwijs. Op donderdag 20 februari
2014 kunnen de leerlingen in de voormiddag kennis maken met het
technisch- en beroeps secundair onderwijs. Het wordt een dag met allerlei
workshops waar de leerlingen al shoppend tussen de verschillende
afdelingen heel veel informatie meekrijgen en van alles kunnen uitvoeren.
Ze krijgen er de nodige informatie over de inhoud en de praktische
uitvoering van de verschillende opleidingen in de school.
 De schoolkrant
De schoolkrant van dit schooljaar, met als
titel ‘Het belang van de school’ werd in
januari uitgegeven. Om mee te werken
aan ‘minder papier’ werd deze ook
digitaal aangeboden. Sedert enkele dagen
vindt u de schoolkrant terug op
Smartschool (zie snelmenu voor ouders
nr. 2) en ook op de schoolwebsite:
http://gemeenteschool.sint-denijs.be/ op
de startpagina. Het resultaat mag gezien
zijn, de kinderen en hun leerkrachten
maakten er terug een prachtig werkje
van. Zeker bekijken! Wie de schoolkrant toch nog op papier wenst, kan dit nog vragen
in het secretariaat (aan meester Giovanni).

Maandinfo ouders Jaargang 10 nr. 6

Pagina 5

Planning februari 2014

Maandinfo ouders

 Maandag 24 februari 2014: ‘Alles met de bal’ voor het 3e lj. te Kortrijk.
‘Alles met de bal’ is een uitdagend bewegingslandschap rond de
wereld van de bal, dat de SVS heeft ontwikkeld voor de kinderen uit
het derde en vierde leerjaar. Het maakt gebruik van een uitgebreid
gamma aan ballen - van knikker tot basketbal - om een planmatige
opbouw van de verscheidenheid en de moeilijkheidsgraad op het vlak
van de balvaardigheid te realiseren.
Kinderen uit de tweede graad zijn ook vatbaar voor geordende en
gereglementeerde ploegspelen, en geleidelijk worden zij gevoelig voor prestatie,
overwinning, verlies, samenspel en elementaire tactiek (strategische opstelling, ..)
Deze elementen werden dan ook geïntegreerd in de uitbouw van dit
bewegingslandschap.
Deze activiteit is opgesplitst in 3 niveaus:
o

een BALLENMARKT waarop ieder individueel uitgenodigd wordt om op een
speelse manier alle bewegingsvaardigheden met de bal te ervaren.

o

PLOEGSPELEN waarbij de kinderen samen tegen elkaar spelen. Het aanbod bevat
'niet-klassieke' balspelen.

o

SPORTSPELEN waarbij de kinderen met elkaar of samen spelen. Het aanbod
bestaat hoofdzakelijk uit essentiële vaardigheden uit de klassieke balsporten.

Alles met de bal wil in de tijdsspanne van een halve dag de kinderen boeien met een
brede waaier aan materiaal en spelen. De spelvreugde en de opgedane ervaringen
stimuleren dan tot meer spelen, meer oefenen en meer trainen.

 Emailadressen
Momenteel is de verandering naar schoolnet van Telenet nog niet gemaakt. E-mailen
kan nog steeds naar stdenijs@scarlet.be of naar gemeenteschool@sint-denijs.be.
Zodra dit wijzigt krijgen jullie de nieuwe adressen door.

 Datum vrijhouden!!
Doe mee aan onze eerste schoolquiz…
Op vrijdag 14 maart gaat vanaf 19u30 in de
turnzaal van de gemeenteschool Sint-Denijs de
‘Kwis-tedadde quiz’
organisatie ouderraad – school.
U mag binnenkort de strooibriefjes en
inschrijfformulieren verwachten.
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