
Ze waren weer een groot succes, die Valentijnsontbijten! Maar liefst 712 

pakketjes gingen de deur uit. Heel veel dank aan allen die een bestelling plaatsten 

of die op één of andere manier geholpen hebben. De winst (3000 euro) gaat 

integraal terug naar de kinderen en zal gebruikt worden voor picknickbanken in de 

tuinen en op de nieuwe speelplaats. Alle foto’s die ons doorgestuurd werden, vinden 
jullie terug in de fotogalerij op onze site.

De week tegen pesten gaat door van 18/02 t.e.m. 25/02.  Vanzelfsprekend nemen we opnieuw 

deel aan deze actie.  De kinderen kregen reeds een uitdaging om de pestbarometer aan het 

raam van de turnzaal op groen te houden en ook de kinderraad zal actief meewerken aan een 

pestvrije school.  Op donderdag 24/02 spelen we met alle klassen een groot antipestspel, 

ineengestoken en geleid door diezelfde kinderraad.  Pesten weren op school, dat doen we 

allemaal samen (kinderen, personeel, ouders).  We werken heel veel preventief (zorgen voor 

voldoende uitdaging op de speelplaatsen zodat er weinig tijd is om zich te vervelen, methode 

geweldloze communicatie met de giraf en de jakhals, lessenreeksen rond online gedrag op 

snapchat en dergelijke…).  Als het zich toch voordoet hanteren we de ‘no blame’ methode, 

waarbij we inspelen op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle betrokkenen (pester, 

omstaanders, de gepeste leerling).   Indien je meer uitleg over dit thema wenst, ‘no blame’ 

intikken in google brengt je bij heel wat interessante en zeer overzichtelijke websites (het verschil 
tussen ruzie/plagen/pesten, no blame in duidelijke stappen uitgelegd…)

We zijn nog steeds op zoek 

naar mensen die enkele 

keren per week gemachtigd 

opzichter kunnen zijn op het 

kruispunt van de 

Schoolstraat.  Ken je iemand 

(bv. grootouder) die dit graag 

wil doen, geef gerust een 

seintje!  Ervaring is niet 
nodig!

18-25/02: week tegen pesten

21/02: week van rapport en oudercontact

22/02: toneel 1e en 2e leerjaar

24/02: antipestspel kinderraad

25/02: carnaval op school

28/02 t.e.m. 04/03: krokusvakantie

08/03: schoolraad

14/03: uitstap Gent 4e lj

15/03: auteurslezing 1e en 2e lj

15/03: boekenbeurs op school (info volgt)

15/03: oudercontact 6e lj studiekeuze

22/03: medisch onderzoek 6e lj

25/03: uitstap Chocolate Nation 3e lj

01/04: uitstap markt 2e lj

04/04 t.e.m.15/04: paasvakantie

Vanaf maandag 21/02 moeten kinderen in de lagere school géén mondmasker 

meer dragen (zowel binnen als buiten).  De mondmaskerplicht blijft wél voor 

volwassenen die de schoolgebouwen betreden.  We zijn alvast heel blij 
binnenkort weer volop te mogen genieten van de kinderen hun glimlach!



Kinderen hebben slaap nodig om te groeien, op kracht te komen, informatie te verwerken.

Onvoldoende slaap veroorzaakt spanning, concentratiestoornissen, onhandelbaar of druk gedrag, slechte schoolresultaten,…..

Hoeveel slaap heeft je kind gemiddeld nodig?
3-5 jaar : 12 uur

6-12 jaar : 10 tot 12 uur

13-24 jaar : 8 tot 9 uur

Hierboven staan gemiddelden. De slaapbehoefte van elk kind is verschillend. Sommige kinderen hebben meer slaap nodig 

dan anderen.   Als je kind ’s morgens spontaan of toch gemakkelijk wakker wordt, dan slaapt het voldoende. 

Tips voor een goede nachtrust.

1. Hanteer zowel overdag als ’s avonds dezelfde aanpak. Stel duidelijke eisen aan het gedrag in het algemeen. Geef goedkeurende 

aandacht voor gewenst gedrag. Negeer of bestraf eventueel ongewenst gedrag.

2. Beperk het gebruik van de slaapkamer tot het slapen alleen. Laat het kind zo weinig mogelijk in zijn slaapkamer spelen.

3. Verlucht de kamer dagelijks, de ideale temperatuur is ongeveer 18 graden. Waak erover dat je kind kan slapen in een 

verduisterde, stille kamer.

4. Eet ’s avonds lichte maaltijden en vermijd frisdrank, zoetigheden en chips voor het slapengaan.

5. Stimuleer je kind om rustig te spelen of een boek te lezen net voor het naar bed gaat. Computerspelletjes, flitsende tv-

beelden, spannende films,….zijn niet bevorderlijk om rustig in te slapen.

6. Kies een vast bedtijdmoment (hou hierbij rekening met de slaapbehoefte van je kind) en hou je hieraan. Waarschuw vijf minuten 

op voorhand dat het bijna tijd is om te gaan slapen.

7. Hou je aan een vast slaapritueel en vermijd lange slaaprituelen : pyjama aan, tanden poetsen, voorlezen, eventueel wat 

vertellen, een zachte knuffel enz.…. Dit slaapritueel kan de overgang naar slapen vergemakkelijken en geeft je kind een gevoel 

van vertrouwen, veiligheid en rust. 

We krijgen regelmatig vragen van 

ouders over het slaapgedrag van hun 

kind (hoe lang moet een kind slapen op 

welke leeftijd, wanneer ga je best in 

bed, hoe kan je zorgen dat dit zonder 

conflict verloopt…).  Hiernaast vinden 

jullie wat info die misschien helpend 

kan zijn.  Heb je hier verder vragen 

over, neem gerust contact op.


