Leefschool ‘De

Dageraad’

☏ 03-288 65 66
• info@leefschooldedageraad.be

Lange Altaarstraat 4-20
2018 Antwerpen


• www.leefschooldedageraad.be

MAANDKALENDER JANUARI 2019
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VERLOFDAGEN IN DE MAAND JANUARI
MAANDAG 24 DECEMBER tot en met VRIJDAG 4 JANUARI – KERSTVAKANTIE
WOENSDAG 23 JANUARI – PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Klas(sen)
Activiteit
KS + LS
VRIJAF
KS + LS
VRIJAF
KS + LS
VRIJAF
KS + LS
VRIJAF

K1B
ouders
KS+LS
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Feest van Driekoningen
Start kleuters in K1B– FIJNE START!
8.15u - 8.45u: koffiemoment
8.15u - 8.45u: verkoop fluomaterialen
Start tweede deel fluoactie!

L1-L3-L6

Zwemmen

K1B
Ouders
L2 tot L6
K1A
LS
K3-L2
L4-L5-L6

Medisch School Toezicht
20.30u. werkgroep Verkeer
Geen huistaakklas wegens teamvergadering
Kijkmoment nieuwe instappers
KIVA-namiddag in de klas
Zwemmen
Moby- Koningin Elisabethzaal

K1B
Ouders
L5 – L6

Medisch School Toezicht (vervolg)
20.30u: ouderraad
19.00u: scholeninfobeurs ‘secundair onderwijs’ in basisschool De Brug

Ouders en kinderen
K2

VRIJAF wegens pedagogische studiedag – opvang open
Medisch School Toezicht
Uitzonderlijk geen  zwemmen: zwembad gesloten

K3
LS
KS + LS
LS

Kleutermenu: Verhalenkat
Winterrapport
20.00u.: Infoavond voor ouders nieuwe kleuters en leerlingen
Bibbus

KS + LS

Gedichtendag

Extra informatie bij de maandkalender
Fluoactie
Van begin januari tot aan de krokusvakantie loopt ons tweede deel van de fluoactie. Op precies dezelfde wijze, maar
opnieuw met lege bakjes en een nieuwe telling. Zin om ook eens een keertje fluocontroleur te zijn? Vul je naam in
op de nieuwe lijst in de hal.
De werkgroep verkeer organiseert op 9 januari opnieuw een verkoop van zichtbaarheidsmaterialen.
17.01: KiVa-namiddag
De KiVa-thema’s zijn deze maand heel gelijklopend. ’Geen gepest in onze klas!’ voor de eerste, tweede en de
derde klas en ‘Zo herken je pestgedrag’ voor de vierde, vijfde en zesde klas.
De kinderen weten wat pesten is en kunnen het herkennen.
Ze kennen ook het verschil tussen pesten, plagen en ruzie maken.
Pesten is iemand die zich niet goed kan verdedigen opzettelijk pijn doen of aanvallen. Pesten is eenzijdig en
oneerlijk. Soms brengen we iemand per ongeluk schade toe. Dat kan een eenmalig incident zijn. Het gebeurt ook
dat we boos worden of het niet eens zijn met elkaar. Net zoals kibbelen of vechten is dit geen pesten.
Het is natuurlijk wel belangrijk om het later weer goed te maken.
Pesten of ‘een spelletje’? Vaak zegen kinderen: ‘We meenden het niet zo. Het was maar een spelletje.’
A.d.h.v. situaties wordt nagedacht of het een spel is dat voor iedereen plezierig is of dat er iemand gekwetst wordt.
Ze begrijpen hoe het voelt om gepest te worden en kennen de gevolgen van pesten.
Ze weten ook dat pesten op De Dageraad niet getolereerd wordt.
In de hogere klassen gaan ze een stapje verder. Kinderen leren dat er verschillende soorten van pesten zijn.
Ze weten wat verborgen pesten is en herkennen de vormen ervan.
23.01: Scholeninfobeurs secundair onderwijs
Onze buurschool De Brug organiseert voor de ouders van L5-L6 een scholeninfobeurs, waarop vele secundaire
scholen een standje inrichten en zich voorstellen. Vrije inkom, vragen staat vrij… we laten nog weten welke scholen
die avond aanwezig zullen zijn.

Algemene informatie
Vrijdag 21 december : Kerstdrink
Nu vrijdag kan je naar onze jaarlijkse Kerstdrink komen. Meer dan welkom op dit gezellig samen-moment bij een
knapperend wintervuur. Van 15.30u tot 17.30u.
Praktisch:
- je haalt je kind tussen 15.25u en 15.40u op in de eigen klas. De kinderen die om 15.40u nog niet werden
opgehaald, worden naar de minimirakelklas begeleid voor de nabewaking (uiterlijk tot 17.30u). Als je er zelf niet bij
kunt zijn, kan je met andere ouders afspreken voor de opvang van je kind. Zo delen ze mee in het feestplezier.
- kinderen die zelfstandig naar huis gaan, kunnen om 15.25u met de rij naar huis. Zorg dat je kind dat dan op
voorhand weet.

