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MAART 2020
Met dit maandblad willen wij u, lezer, nog beter informeren
over wat er zich op onze school afspeelt…

7/3
WELKOM aan alle peuters en mama’s en papa’s die weldra naar school kunnen…
gezondheid/hygiëne

Coronavirus
Het coronavirus heeft zich ondertussen verspreid in
verschillende Europese landen. Tot nu toe is er in Vlaanderen echter geen
reden tot paniek. Kinderen kunnen wel met vragen zitten…
Hoe praat je met kinderen over Corona?
 Luister vooral naar de kinderen: met welke zorgen en vragen ze
zitten.
 Vraag of ze er willen over praten (zonder hen te forceren).
 Geef hen de kans om hun emoties te uiten (in woorden, in een
tekening…). Verstop je eigen emoties ook niet, maar probeer ook die
te duiden. Kinderen en jongeren willen graag ook vaak iets positiefs
doen*. Maak hiervoor eventueel ruimte.
 Wijs ook op het ongewone en uitzonderlijke karakter van rampen,
aanslagen en oorlogen.
 Blijf bij de feiten en maak het niet dramatischer dan het al is. Hierbij
is het ook aangewezen om te wijzen op het gevaar van foutieve
verhalen en gemanipuleerde beelden die al snel de ronde doen.
 Vermijd verwarrende en te complexe verklaringen die het kind nog
meer angst en verwarring kunnen bezorgen.
 Waak erover dat kinderen niet gepest worden omwille van hun
overtuigingen, meningen of geloof. Zorg er ook voor dat ze weten dat
ze bij jou of op school terecht kunnen. Treed op als kinderen bepaalde
uitspraken doen die andere kinderen kunnen kwetsen door te
nuanceren en te duiden.
Wat kun je doen*? Met preventieve maatregelen kan je de verspreiding
van griep-, corona- of andere virussen voorkomen:
1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en
(gewone) zeep.
2. Hoesten doe je in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je
elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in de
vuilnisbak.
4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de
elleboog.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer de
huisarts.
6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele meerwaarde.

sociale vaardigheden

Complimentendag
1 maart
Op complimentendag schenken we bijzondere
aandacht aan het oprecht tonen van
persoonlijke waardering; iets dat niet te
koop is, maar de mens wel het diepst raakt;
een dag waarop dat extra schouderklopje
mag.

Meer info coronavirus:
 Algemene info en veelgestelde vragen:
www.info-coronavirus.be
 Heb je nog een vraag?
Bel: 0800 14689 of
mail: info-coronavirus@health.fgov.be
 https://www.zorg-engezondheid.be/campagne-handjeswassen-met-handige-hans

boekenpromotie - leesplezier

Jeugdboekenmaand
In 2020 is het thema van Jeugdboekenmaand 'Kunst'.
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. Kunst gaat over meer dan alleen
maar mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je
verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de
nieuwsgierigheid. Het zet je aan het denken.

Zie ook: https://www.jeugdboekenweek.be/
In overleg met de bib en de bibjuffen en dank zijn de financiële
steun van de gemeente Beernem werd een gevarieerd
programma uitgewerkt voor diverse klassen:
L1: 19/03: bibspel
L2: 23/03: auteurslezing Tom Schoonooghe
L3: 16/03: auteurslezing Patricia David
L4: 23/01: auteurslezing Marieke Van Hooff
L5: 5/03: auteurslezing Frank Pollet
L6: 4/03: bibspel ‘Bibster’
cultuur op school

Toneelvoorstelling
K2 en K3
Jaarlijks nodigt de dienst cultuur in opdracht van het
gemeentebestuur Beernem alle leerlingen van de
Beernemse
scholen
uit
naar
diverse
theatervoorstellingen in het OC De Kleine Beer.
Op maandag 9 maart trekken de 2de en de 3de kleuterklas naar
OC De Kleine Beer voor de voorstelling ‘De Gruffalo’.
NAAR HET BEKENDE BOEK VAN
JULIA DONALDSON & AXEL SCHEFFLER…
Hij heeft oranje ogen, een tong
zwart als drop en paarse stekels
van zijn rug tot op zijn kop. Wie
kent hem niet? De Gruffalo!
Een kleine muis loopt door het diepe donkere bos en wordt
beslopen door drie dieren die niets liever willen dan hem opeten.
Gelukkig weet de muis zijn fantasie te gebruiken en bedenkt hij
een list. Maar wat gebeurt er als de muis opeens wordt
geconfronteerd met zijn eigen verzinsels?
Overwint de kleine muis zijn angsten voor die grote griezel?
'De Gruffalo' is een spannende fysieke slapstickvoorstelling
voor iedereen van 3 jaar en ouder.
Ouderbijdrage: €4/ll. (+ €4/ll. schoolbijdrage + €3/ll. bijdrage
van de gemeente)

gezondheid

De proefkampioen
KLEUTER
“Neen, dat lust ik niet!” Een beroemde uitspraak die
je thuis of op school ook al eens gehoord hebt?
Proeven is iets dat kinderen moeten leren, met vallen
en opstaan. Om scholen en ouders een handje te
helpen bij de smaakontwikkeling van kinderen is er
De Proefkampioen.
Dit educatieve project is geschikt voor kinderen van
het
kleuteronderwijs
(en
de
1ste graad
basisonderwijs).
Samen met Winnie Wortel
gaan
de
leerlingen
op
ontdekkingstocht naar diverse
fruiten
groentesoorten
waarbij proeven, ruiken en
voelen centraal staan.
Ook aan de ouders is gedacht: elk kind krijgt na
afloop een Proefpas mee naar huis. Dat is een leuk
boekje met tips en spelletjes om samen aan de slag
te gaan.
https://www.oogvoorlekkers.be/proefkampioen
gezondheid

workshop ‘Yum Runner’
L1 en L2
Videospelen* zijn niet meer weg te denken uit de
belevingswereld van kinderen. Daarom werd er een
renspel ontwikkeld dat wetenschappelijk onderbouwd
is. Het laat de speler op een unieke manier de
voordelen van gezonde voeding en beweging
ontdekken.
*Een serious game, wat is dat?
Serious games zijn digitale games die
wetenschappelijk onderbouwd zijn. In de serious
game
‘Yum
Runner’
ontdekken
kinderen
spelenderwijs de voordelen van gezonde voeding
en beweging. 'Learning by doing' is een
effectieve leermethode. Het spelen van games
kan ook gedragsverandering teweeg brengen.
In de workshop wordt dieper ingegaan op alle
educatieve facetten van de game via verscheidene
methodieken:
• Een memoryspel leert de kinderen nieuwe
voedingsmiddelen kennen.
• In het zelfbedieningsrestaurant stellen de
leerlingen zelf hun ontbijt, lunch of avondmaal
samen.
• Via bewegingstussendoortjes leren de kinderen
zich ontspannen en de concentratie vergroten.
• De leerlingen onderzoeken zelf of ze voldoende
water (kunnen) drinken op school.
De workshop sluit aan bij de leerplandoelen en er
wordt
rekening
gehouden
met
de
nieuwe
voedingsdriehoek.
i.s.m.

sport tijdens de lesuren

sport buiten de lesuren

Mini krachtbal
2de en 3de graad
woensdagnamiddag 18 maart

Sportdag LAGER
30 april
Met de lagere klassen trekken we
dit schooljaar naar De Kijkuit
te Beernem.
Om de prijs te drukken vragen we
nu reeds aan de ouders het
engagement om leerlingen van L1,
L2, L3 en L4 via carpooling naar
de locatie te Beernem te brengen
en terug op te pikken.”
Leerlingen van 5 en 6 nemen de
fiets.
Meer info
via de nieuwsbrief van april.

Deze variant van competitiekrachtbal wordt
op een veel kleiner veld en met aangepaste
spelregels gespeeld. Meestal buiten maar kan
ook binnen gespeeld worden. Minikrachtbal is
een leuke, zeer intense en snel toegankelijke
vorm waar elke leerling nauw betrokken is bij
het spel. Er wordt meestal 4-4 gespeeld.
Deze activiteit is gratis;
gaat door in Sportpark Drogenbrood.
i.s.m.

sport tijdens de lesuren

Sportnamiddag
K2 en K3
12 en 24 maart

en

Meer info via brief.
Inschrijven via de klastitularis of juf Griet.

De opleiding Sport en Bewegen
aan Howest, Brugge, leidt
professionele bachelors op om
mensen via een deskundige
begeleiding naar een actieve
levensstijl te brengen.
Eerstejaarsstudenten leren
‘kleuters’ bewegen.
De kleuters beleven een fijne
sportmiddag
waarbij
ze
uitgedaagd worden om op een
toffe, speelse en veilige manier
te
experimenteren
met
bewegen.

fietsbehendigheid

ondernemingszin-studiekeuze

Kidz on wheelz
-fietsbrevetL5 en L6
26 maart
In samenwerking met Cycling Vlaanderen afdeling
West-Vlaanderen, biedt MOEV als alternatief voor
Meester op de Fiets de activiteit 'Kidz on Wheelz'
(Fietsbrevet) aan.
Naast de vaardigheidsproeven (slalom - behendigheid chronorace - links/rechtsproef) is er ook een
randanimatie voorzien met o.a. fietsen op rollen en een
behendigheidsparcours.

VLAJO talentenstage
L6
12 maart
Albert Heijn, Bredene
Naast het stimuleren van ondernemingszin bij leerlingen, wilt
Vlajo ook werk maken van een positieve beeldvorming over
bedrijven.
Tijdens de Vlajo’s Talentenstage werken leerlingen vanuit een
talentgerichte benadering samen met een bedrijf.
Ter voorbereiding gaat de klas met een lessenpakket rond
kwaliteiten en talenten aan de slag. Op basis van hun
kwaliteiten worden de leerlingen uitgedaagd om op een
creatieve manier te solliciteren voor een echte job.
Uiteindelijk gaan ze een halve dag aan de slag in een bedrijf
en worden ze bijgestaan door een Vlajo-droomcoach
(bedrijfsmedewerker).
De droomcoach zal de kwaliteiten en talenten van de jongeren
valideren tijdens de stage.
Bij de naverwerking in de klas verkennen leerlingen hun
belangstelling in functie van eventuele studiekeuze.

 De eigen fiets moet gebruikt worden.

vrijaf

GEEN SCHOOL
woensdag
11 maart

oudercomité

Een school voor basisonderwijs kan 2 vrije dagen
opnemen. Dat kan ook in halve dagen.
participatie

Oudercomité
Iedereen welkom op maandag 2 maart om 20 u.
Oa. op de agenda: - bingoavond: evaluatie
- paaseierenactie
- crossdorploop
Volgende vergadering op maandag 30 maart om 20 u.
op school.

Paaseierenverkoop
Het Oudercomité (OC) organiseert waardevolle activiteiten
en leuke extraatjes voor de kinderen en hun familie.
Het OC betaalt bovendien de helft van de vervoerskosten van
enkele uitstappen van de kinderen en past voor de leerlingen
van het zesde jaar tot €50 per kind bij voor de sneeuwklassen.
Om deze kosten te kunnen dragen, verkoopt het OC lekkere
ambachtelijke holle chocolade eieren van Confiserie Renée (zie
extra brief).

financiële educatie

Week van het geld
23 -31/03
Met deze themaweek wil Wikifin een
momentum creëren om:
1. leerkrachten te ondersteunen om financiële
educatie aan bod te laten komen in de klas;
(door het aanbieden van speldozen)
2. aandacht te schenken aan het belang van
financiële educatie op jonge leeftijd.
Het wordt steeds belangrijker dat kinderen al op jonge
leeftijd met geld leren omgaan. Door kinderen jong
financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor
financiële zelfredzaamheid als ze volwassen zijn.
https://www.wikifin.be/nl/de-week-van-het-geldvan-23-tot-29-maart-2020

ICT veilig internetten

Draadloos
L5
“Maak je video’s op TikTok? Stuur je foto’s door via
Snapchat? Of gebruik jij het internet enkel om
informatie op te zoeken?”

professionalisering

‘Kommee op avontuur’
Onderzoekend leren & Rijk buitenspelen’
i.f.v. outdoor education
Voor kinderen is buiten spelen onmisbaar voor een brede
ontwikkeling en het spelenderwijs leren. Zo krijgt elk kind
de kans zich gezond en veelzijdig te ontwikkelen.
https://www.kommee.com/
Lentefeest
28 maart
Na het vele voorbereidingswerk in de
klas en op woensdagnamiddag met juf
Hilde De Backer, zijn de jongens en
meisjes van het eerste en zesde
leerjaar klaar om op zaterdag 28
maart om 10 u. hun Lentefeest of
Feest Vrijzinnige jeugd in de
Valkaart te Oostkamp te vieren!
Op zaterdag 23 mei vieren we met de overige klasgenoten
en met de familie, het feest van de 1ste en 6de klas, op
school.
Data communies 2020 St.-Lambertus Oedelem:
 zaterdag 25 april: 16u: 1ste Communie
 zaterdag 23 mei: 17u: Vormsel / Plechtige Communie
leeruitstap/schoolreis

DRAADLOOS gaat samen met de leerlingen op zoek naar
de verschillen en gelijkenissen tussen de online wereld en
de echte wereld. Hoe praat je met elkaar? Wat zeg je
tegen elkaar? En is dat altijd zo veilig?
Een Healthie, een jongere specifiek opgeleid om rond
gezondheidsthema's aan de slag te gaan, komt langs in
de klas om op een interactieve manier de digitale wereld
toe te lichten. Zijn de leerlingen wel veilig bezig online?
Onbewust delen ze misschien persoonlijke gegevens?
Samen met de laagdrempelige chatgame beantwoorden we
deze vragen.
i.s.m.
batterijen

BEBAT
… dubbele puntenactie!
Oude batterijen? Deponeer ze in onze ton… en spaar zo
mee voor nog meer extra leermiddelen…
Opgelet! We maken een onderscheid tussen lege
batterijen die je van thuis meebrengt en
professionele/industriële batterijen.
De inzameling op school beperkt zich tot kleine en grote
huis-tuin-en-keukenbatterijen.
Professionele batterijen moeten bij wet door de
bedrijven zelf worden ingezameld en moeten aangegeven
worden.

Kortrijk
L5
Het 5de leerjaar gaat op ontdekkingstocht naar Kortrijk.
Naast een bezoek aan de stad maken de jongens en meisjes
kennis met de VIVES LEGO Education Innovation Studio.
De LEGO Education Innovation Studio van VIVES kan je
vinden in het Maaklab in Kortrijk. Deze LEGO studio is een
samenwerking
tussen de
studiegebieden onderwijs
en industriële wetenschappen en technologie van de
hogeschool.
In de LEGO Education Innovation Studio krijgen
de leerlingen de kans om uitdagingen aan te gaan
met allerlei LEGO Education materiaal. Het
zoeken naar oplossingen staat centraal via
een didactiek van onderzoeken, ontwerpen en
optimaliseren.
Dit is STEM (Science, Technology, Engineering en
Mathematics) op hoog niveau.
Met deze LEGO Studio wil VIVES de leerlingen én de
leerkrachten motiveren én inspireren door STEM écht tot
leven
te
brengen.
Misschien
ontdekken
de
technici, ingenieurs en wetenschappers van morgen, hier
hun talenten.
In de nacht van zaterdag op zondag (28/29 maart 2020)
schakelen we over van wintertijd op zomertijd.
Om juist te zijn: zondagochtend 29 maart
2020 om twee uur 's ochtends draaien we de
klok één uur vooruit, twee uur wordt drie uur.

Kalender maart 2020
- 23 tot 31 maart: bib gesloten wegens onderhoudswerken bibliotheeksysteem
TEAM

LEERLINGEN / OUDERS

zondag

1





Complimentendag

maandag

2





20.00: oudercomité

dinsdag

3





bibbezoek

woensdag

4

L6: 9.00: ‘Bibster’, bibspel ‘Kunst’
13.50-16.00 (jongste kndn.), tot 16.30 (oudste kndn.):
repetitie Lentefeest, De Valkaart Oostkamp
L5: 10.30: auteurslezing Frank Pollet, Schepenhuys

donderdag

5



14.00-17.30: workshop outdoor education
‘Kommee’ > juf Mieke, juf Saskia, juf Hilde Vh








Nadine (Ter Muiden): poetshulp
Matthias (Oranje): hulp administratie
13.30: directeurenoverleg scholengemeenschap
De Oostkant, Knokke
16.00: personeelsvergadering






vrijdag

6

zaterdag

7



zondag

8









maandag

9





dinsdag

10



woensdag

11



donderdag

12

vrijdag

13

zaterdag
zondag





13.30: beheerscomité/OCSG
scholengemeenschap De Oostkant, Knokke
Nadine (Ter Muiden): poetshulp
Matthias (Oranje): hulp administratie




VRIJAF



L6: 8.15/9.00-12.00: Vlajo talentenstage@Albert
Heijn, Bredene (bus)
K2 en K3: 13:30-15:15: sportnamiddag, Sport
Vlaanderen (bus)
Nationale pyjamadag
zwemmen: L1, L4 (1)
turnen:








14





15



maandag

16



dinsdag

17



donderdag




Matthias (Oranje): hulp administratie
Nadine (Ter Muiden): poetshulp



14.00: scholenoverleg, Beernem

20

zaterdag

21



zondag

22



maandag

23



24














9.00-12.00: OVSG ontmoetingsdag directies,
Ichtegem

L3: 9.15: auteurslezing Patricia David, Schepenhuys





vrijdag

dinsdag





18

19

PI-dag


9.00-16.00: nascholing STEMbasisnet, Gent >
juf Greet, meester Michiel
13.30: vergadering zorgcoördinatoren
scholengemeenschap De Oostkant, Wenduine


woensdag

Zwemmen: K3, L3 en L6 (10)
Turnen:
10.00-12.00: Jules en vriendjesdag
welkom aan alle NIEUWE INSTAPPERS
10.00-12.15: eucharistieviering + vormselcatechese 3,
St.-Lambertus
13.30: K2 en K3: toneelvoorstelling ‘De Gruffalo’,
i.s.m. Dienst Cultuur, OC De Kleine Beer

Nm.: MOEV minikrachtbal 2de en 3de graad,
Drogenbrood Beernem
13.50-16.00 (jongste kndn.), tot 16.30 (oudste kndn.):
repetitie Lentefeest, De Valkaart Oostkamp
L5: 8.40-12.00: school@boerderij 2
L1 en L2: 8.30: workshop ‘Yum Runner’
L5: 13.00: workshop ‘Draadloos’
L1: 13.45: bibspel, Schepenhuys
Dag van het geluk
Actiedag: Iedereen waterdrager
zwemmen: L1, L4 (2)
turnen:
LENTE
Wereldpoëziedag
10.00-12.15: eucharistieviering + vormselcatechese 4,
St.-Lambertus



L2: auteurslezing Tom Schoonooghe, Schepenhuys




12.45: leerlingenraad
K2 en K3: 13:30-15:15: sportnamiddag, Sport

Vlaanderen (bus)


9.00-12.00: OVSG netwerk ‘Begrijpend
luisteren’, Roeselare > juf An, juf Els B
Nadine (Ter Muiden): poetshulp (afw.)
Matthias (Oranje): hulp administratie
13:30: CLB contactnamiddag (K3 klassenraad)



13.50-16.00 (jongste kndn.), tot 16.30 (oudste kndn.):
repetitie Lentefeest, De Valkaart Oostkamp
Workshop ‘Kidz on wheelz’
L6: 9.00-10.15
L5: 10.30-11.45
Krinkelement
zwemmen: L1, L4 (3)
turnen:
10.00: Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd,
Valkaart Oostkamp

woensdag

25

donderdag

26

vrijdag

27

zaterdag

28



zondag

29



ZOMERTIJD

maandag

30

dinsdag

31





L6: 13.10: MEGA les 10
20.00: oudercomité
L5: leeruitstap/schoolreis: VIVES LEGO Education
Innovation Studio, Kortrijk








Stagiairs






13.00-16.00: OVSG zorgcontactdag, De
Triangel Brugge

Emmy Ryckaert
Danaë Platteau
Nel Dyselinck
Myriam Defonteyne

L3
L4
L2
K2 en K3

maandagen 2, 9, 16, 23/03
maandagen 2, 9, 16, 23/03
maandagen 2, 9, 16, 23/03
diverse data

lentekriebels!

Maandag 02/03/20
Tomatengroentesoep

Dinsdag 03/03/20
Juliennesoep

Donderdag 05/03/20
Seldersoep

Vrijdag 06/03/20
Groentesoep

Kippennuggets
Broccoli
Puree

Hesp in kaassaus
Macaroni

Runderstoverij
Erwtjes
Aardappelnootjes

Maandag 09/03/20
Tomatensoep

Dinsdag 10/03/20
Wortelsoep

Donderdag 12/03/20
Tomatengroentesoep

Gebakken vleesbrood
Jachtsaus
Rode kool
Gekookte aardappelen
Vrijdag 13/03/20
Boerensoep

Visfilet in brévalsaus
Spinazie
Puree

Rundsbouletten-Champignons
tomatensaus
Trivelli

Hamrolletje met seizoensgroenten
Kaassaus
Gekookte aardappelen

Kaasvink
Wortelstamppot

Maandag 16/03/20
Preisoep

Dinsdag 17/03/20
Aspergesoep

Donderdag 19/03/20
Tomatengroentesoep

Vrijdag 20/03/20
Jardinièresoep

Kip
Appelmoes
Puree

Varkensgebraad
Duivelse saus
Preistamppot

Koolvis in choronsaus
Rauwkost
Frieten

Lasagne

Maandag 23/03/20
Tomatensoep met rundsballetjes

Dinsdag 24/03/20
Landbouwerssoep

Donderdag 26/03/20
Groentesoep

Vrijdag 27/03/20
Tomatengroentesoep

Hesp in kaassaus
Macaroni

Vissticks
Bloemkool
Puree

Balletjes - currysaus
Ananas
Rijst

Kippenworst
Gevogeltesaus
Erwtjes en wortelen
Gekookte aardappelen

Maandag 30/03/20
Tomatensoep

Dinsdag 31/03/20
Seldersoep

Donderdag 02/04/20
Tomatengroentesoep

Vrijdag 03/04/20
Juliennesoep

Kippenhaasje
Veenbessensaus
Appelmoes
Gekookte aardappelen

Bolognaise
Geraspte kaas
Volkoren spaghetti

Vol-au-vent met champignons
Groentenmengeling
Frieten

Zeefantasie
Gestoofde prei
Puree

Eet volgens de seizoenen! Zo maak je een gezonde
en slimme keuze.

