Binnen de lessen
Excursies
Alle klassen maken in de loop van een schooljaar meerdere
excursies. Deze excursies staan in functie van de leerstof en
van de algemene ontwikkeling.
Afhankelijk van de behandelde thema’s in de klas, de
klassamenstelling of het aanbod van organisatoren, kunnen deze
uitstappen wijzigen.
Hieronder geven we enkele voorbeelden van uitstappen uit ons
gamma.
• Stadspark Aalst
• Pretland
• Schoolreis
• Villa Vilander Speeldag
• Dag van het kind: bezoek aan de foor
Kleuterschool algemeen
• Boerderijbezoek ‘Ons dagelijks
groen’ in Baardegem/Meldert
• De hemelbus Aalst (brieven voor
Sint-Maarten posten) + Bezoek aan
Sint-Martinuskerk
• Theatervoorstellingen in CC De Werf
1ste kleuterklas

• De postbus

2de kleuterklas

• Kunstatelier Aalst

3de kleuterklas

• Utopia
• Gravensteen Gent
• Tom & Co Aalst

Lagere school

• Theatervoorstellingen in CC De Werf

algemeen

• Bezoek aan Utopia

1ste leerjaar

• Naar de groentewinkel
• Stadspark
• Sleep-in op school

2de leerjaar

• Oude papiermolen te Alsemberg
• Brandweer
• Stadspark + Osbroek

3de leerjaar

• Bosklassen
• Stadswandeling

4de leerjaar

• Bezoek aan Technopolis & Planckendael
• Jeugdbib
• Historische stadswandeling
• Osbroek + stadspark
• Boekenbeurs
• Brussel
• Gordel rond Aalst
• Het Leen in Eeklo
• VRT

5de leerjaar

• Parlement

6de leerjaar

• Sneeuwschool
• Fietstocht
• De Westhoek
• Kazerne Dossin en Fort van Breendonk

Sport en lichamelijke expressie
• Lessen bewegingsopvoeding
Tijdens de wekelijkse lessen bieden wij een ruime variatie aan
met turnen, sport en spel, new-games. Wij hebben aandacht voor
de grove en fijne motoriek en schakelen speciale lessen in
voor leerlingen met motorische achterstand.
Iedere week krijgen de leerlingen twee uur bewegingsopvoeding
en een half uur zwemmen in het eigen zwembad.
• Collegecross
Onze turnleerkrachten organiseren jaarlijks een minicollegecross voor de kleuters. Deze loopactiviteit wordt op
een kindvriendelijke manier ingekleed binnen een klasthema.
In samenwerking met de Sportraad van de humaniora is er ieder
jaar de collegecross voor alle leerjaren van de lagere school.

• Middagsport
In de grote sportzaal houden we klastornooien voor
minivoetbal, hockey, krachtbal en netbal. We proberen zo de
jongens en meisjes een gezonde competitiegeest bij te brengen.
• Sportdag
In mei houden we elk jaar een sportdag. Onbekend maakt
onbemind is ook hier waar, daarom durven we hier de sporten
aanbieden die anders niet aan bod komen. Demonstratie en
aanleren gebeurt die dag door specialisten terzake.
• Naschoolse sportbeoefening
Elke dinsdag van 16.00 u. tot 16.50 u. is er
krachtbaltraining. Krachtbal is een weinig gekende sport die
samen met zwemmen een totaal ontwikkelende sport is. Tijdens
de trainingen werken we naar het Internationaal
Interscholentornooi toe dat jaarlijks in Brugge plaatsvindt.
• Sporttornooien
We nemen deel aan

diverse

stadstornooien:

pupvoetbal,

zwemtornooi, enz…
Verder zijn er ook nog de SVS-tornooien zoals minivoetbal en
netbal.
Tijdens het eerste trimester is er ook voetbalcompetitie
tussen de zesde leerjaren.
Als laatste vermelden we

het

reeds

eerder

geciteerde

krachtbalevenement van Brugge.
• Dansexpressie en vendelzwaaien
In samenwerking met kunstgroep Alkuone leren
lichaamsexpressie en vendelzwaaien tijdens de middagpauze.

we

• Spelotheek
Tijdens de middagpauze houden leerlingen van het
leerlingenparlement de spelotheek open. Samen met hun
klasgenoten kunnen leerlingen genieten van steltlopen, 4 op
een rij, sjoelbak spelen,…
Film

Per schooljaar krijgen de leerlingen van 4de, 5de en 6de
leerjaar drie filmlessen. Deze vertoningen worden ingeleid.
Nadien volgen nabespreking en opdrachten.
Jeugd en muziek
Professionele uitvoerders verzorgen leerzame uitvoeringen of
stellen een instrument voor.

