Algemene informatie
✓

We hebben als Katholieke dialoogschool aandacht
voor Godsdienstige vieringen. Hierbij hebben we ook
aandacht voor samenzang van het jaarthemalied,
kerstliederen en andere.

✓

Er wordt jaarlijks gewerkt rond een specifiek thema. Dit thema wordt nog eens extra in de
verf gezet tijdens het schoolfeest dat voorbereid wordt aan de hand van een projectweek.

✓

De communicatie van de school naar de ouders toe verloopt met behulp van het onlinekanaal
Gimme. Brieven, de schoolkalender, … kunnen daar geraadpleegd worden.

✓

Voor het eerste tot en met het zesde leerjaar wordt op dinsdag en donderdag
huiswerkbegeleiding voorzien door de leerkrachten. Dit is enkel voor kinderen die hiervoor
worden uitgenodigd.
✓ In samenwerkingen met onze ouderraad worden er ook
verschillende activiteiten voorzien zoals een tweejaarlijkse
kerstmarkt, grootouderdag, carnaval met wafelbak,
frietjesbak einde schooljaar… .
✓ Met dank aan de Landelijke Gilde en onze juf met
groene vingers hebben we op onze school ook een
schooltuintje. De leerlingen verzorgen deze schooltuin en
helpen juf Annie met het planten van bloemen, bessen,
groenten, … .

✓

Als school hebben wij ook aandacht voor het milieu en de gezondheid van de kinderen. Er
wordt gevraagd om gebruik te maken van brooddozen, herbruikbare waterflessen,
koekendozen, … Ook stimuleren wij het drinken van water en melk en hebben we twee vaste
fruitdagen op dinsdag en donderdag.

✓

Wat is een verjaardag zonder feest? Dat is zoals een school zonder kinderen. Daarom worden
de jarigen in iedere klas extra in de kijker gezet. Er wordt gezongen, gezond gegeten, … Ook
hebben we aandacht voor de ‘Ster van de week’ in elke klas!

Dit vertaal zich als volgt:
- In de klas
o Onthaalmoment
o Contractwerk /hoekenwerk
o Differentiatie
o Leefhoudingen (tweemaandelijkse puntjes)
o Initiatie Frans (vanaf de derde kleuterklas)
o Actualiteit

- Sportactiviteiten
o

Scholenveldloop

o

Zwemmen

o

Sportdag

o

Occasionele activiteiten: voetbaltornooi, sponsorloop….

- Speelplaatswerking a.d.h.v. spelenkoffers
o

Balspelen

o

Stelten

o

Werpspelen

o

Voetbalveldje

o

…

- Leesbevordering /boekpromotie
o Boekenboxen
o Klasbibliotheek
o Voorleesweek
o Niveaulezen (van het eerste t.e.m. het
vierde leerjaar)

