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Middagactiviteiten
Toernooien
1ste – 2de leerjaar: vier op een rij- toernooi
3de – 4de leerjaar: vier op een rij- toernooi
5de – 6de leerjaar: schaaktoernooi
Muzikale speeltijd
Eén keer per maand zet ons dj-juffenduo de speelplaats op
stelten en dansen we erop los!
Start to run
De kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar krijgen
tijdens dinsdag- en donderdagmiddag de kans om stapsgewijs aan
hun conditie te werken. Dit wordt begeleid door onze sportieve
leerkrachten.
Alles op wieltjes
Eén keer per maand mogen de leerlingen iets op wieltjes
(rolschaatsen, step, …) meebrengen om tijdens de speeltijd mee
te spelen.
Codescool
Leerlingen van het zesde leerjaar krijgen de mogelijkheid om
tijdens de middag te leren programmeren onder begeleiding van
de STEM-leerkracht.
Stille leesmomenten
De kinderen krijgen de mogelijkheid om tijdens de speeltijd in
stilte te lezen onder toezicht van een leerkracht.
Typles
De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen
inschrijven om correct te leren typen. Zij krijgen aangepaste
opdrachten en worden geëvalueerd.
Extra
Er worden allerlei extra activiteiten georganiseerd tijdens de
middagspeeltijd.

Zo gingen we in het schooljaar 2014-15 op zoek naar ‘The Voice
pontstraat 18’
In het schooljaar 2016 -2017 hielden we een grote
danswedstrijd ‘So You Think You Can Dance’.
In het schooljaar 2017-2018 bereidden we ons voor op ons
project ‘LSP draait door!’
We proberen hierbij de hele school te betrekken, plezier voor
groot en klein!
Sport
• Elke maandagmiddag houden we klastornooien voor minivoetbal,
hockey, krachtbal en netbal. We proberen zo de jongens en
meisjes een gezonde competitiegeest bij te brengen.
•
Elke
dinsdag
van
16.00u.
tot
16.50u.
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.
• De leerlingen van het 4de, 5de en 6de hebben de mogelijkheid
om te leren vlaggenzwaaien op donderdagmiddag.
• Activiteiten uitgaande van onder andere de sportdienst Aalst
of het SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport):
o voetbaltornooi voor 2de en 3de graad
o veldlopen voor 2de en 3de graad
o
o
o
o

zwemmen voor 2de en 3de graad
stratenloop
atletieknamiddag
dansnamiddag voor de 1ste graad

Dans
In samenwerking met kunstgroep Alkuone leren we
lichaamsexpressie en vendelzwaaien.
De kinderen kunnen ook deelnemen aan hedendaagse dans op
vrijdagmiddag.
Koor
Elke dinsdagmiddag kunnen leerlingen van 4, 5 en 6 deelnemen

aan het koor. Samen met Mevr. Sarah De Smet vormen zij het
koor Sinfonia. Hier worden eigentijdse liedjes aangeleerd en
leren ze meerstemmig zingen. Regelmatig treden ze voor heel de
schoolgroep op en organiseren ze optredens, zoals “Sinfonia
Kerst!” op de Grote Markt ten voordele van de Warmste Week…
Tijdens het tweejaarlijkse (aperitief)concert in CC De Werf
doen ze dit, samen met een gelegenheidskoren Sinfonia Junior
en Leerkrachtenkoor, voor een groot publiek.
Schoolorkest
Dhr. Ruben Luyten leidt het schoolorkest. De leerlingen van
het 4 d e , 5 d e en 6 d e die een instrument bespelen, kunnen
aansluiten bij deze groep. Samen brengen ze muziek, zoals op
het schoolfeest “LSP draait door” of het aperitiefconcert.
Spelotheek
Tijdens de middagspeeltijd kunnen de kinderen over extra
spelmateriaal beschikken: stelten, evenwichtsblokjes, reuze 4op-een-rij, sjoelbak,…

