
     

             

 
 

  

DE BLOKKENDOOS 

GO! basisschool De Blokkendoos nieuwsbrief November - December 2020 

 

Op de kalender 

17/12 Rapport 1 wordt meegegeven 

18/12 Kerstfeest op school 

19/12 t/m 03/01 Kerstvakantie 

08/01 Systematisch consult CLB L6  

11/01 Systematisch consult CLB L1A 

18/01 Systematisch consult CLB L1A 

22/01 Systematisch consult CLB L6B 

25/01  Systematisch consult CLB L1B 

26/01 Systematisch consult L4 op school 

27/01 Pedagogische studiedag 2 : geen school 

05/02 Systematisch consult CLB L6 

06/02 Infovoormiddag nieuwe inschrijvingen 10 – 12 uur 

06/02 Systematisch consult L4 op school 

09/02 t/m 12/02 Technotrailer L5-L6 

11/02 Oudercontact 2 van 16u- 20u (op aanvraag) 

12/02 Carnaval in de klas 

15/02 t/m 21/02 krokusvakantie 

 

In deze editie:   

Op de kalender – Sam de robot – Dag van de jeugdbeweging – Escape room ism GO! 

middenschool Den Brandt – Helm op Fluo top - Instagram – Nieuwe meubels voor de lagere 

school – Een nieuw zitmeubel voor de peuters – Trooper - Halloween – Sinterklaas – 

Schoolraad 2021-2025 

 



     

             

 
 

Sam de robot 

 
20 oktober 2020 werden er 4 escape rooms opgesteld in de eetzaal.  
De leerlingen van L5 en L6 namen hieraan deel. Eerst moesten ze verschillende codes ontcijferen 
om in de kamer te geraken en daarna om eruit te geraken.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Dag van de jeugdbeweging 

 
23 oktober 2020 was het de dag van de jeugdbeweging.  
De jeugddienst van Aartselaar zorgde voor leuke pakketten voor leden van een jeugdbeweging. 
Maar ook de andere leerlingen kregen nog een leuke attentie.  
 

     
 



     

             

 
 

Escape room ism GO! middenschool Den Brandt 

 

 
 

Leerlingen De Blokkendoos 

leren middelbare school kennen 

via escaperoom 

Enkele creatieve leerkrachten van middenschool Den Brandt in 

Boom hebben een escaperoom ontworpen. Daarmee lieten ze de 

kinderen van basisschool De Blokkendoos in Aartselaar alvast 

eens kennismaken met het secundair onderwijs, in het bijzonder 

met de vakken Frans en Techniek. 

 
Ben Conaerts 02-11-20, 16:23 Laatste update: 16:49 

 



     

             

 
 

“Normaal gezien gaan mijn collega en ik elk jaar naar de basisscholen om 

de leerlingen kennis te laten maken met onze vakken”, vertelt Elke 

Daems, leerkracht Frans van middenschool Den Brandt. “Door corona 

bleek dat niet mogelijk, dus bedachten we een toffe escaperoom. De 

kinderen speelden de escaperoom in de klas, terwijl wij alles volgden met 

de webcam.” 

In de escaperoom zaten heel wat activiteiten die de leerlingen lieten 

kennismaken met de vakken Frans en Techniek. Zo moesten de kinderen 

met de leerkracht een telefoongesprek voeren in het Frans. Het hele 

opzet is bedoeld om de jongens en meisjes hun talenten beter te leren 

kennen en later een betere studiekeuze te maken. 

“Zo’n escaperoom bouwen is veel werk, maar we halen er zelf ontzettend 

veel plezier uit”, glimlacht Daems. “Het is fijn om de leerlingen zo 

enthousiast aan het werk te zien. Vorig schooljaar hadden we al eens een 

digitale escaperoom, maar deze versie is specialer. ” 

“De escaperooms worden elk jaar nog uitdagender”, zegt Jeroen Van 

Hoof, leerkracht in het zesde leerjaar van De Blokkendoos. “Dit geeft de 

jongens en meisjes inspiratie om daarna zelf een escaperoom te maken 

en uit te testen. De leerlingen vinden het geweldig om dit te doen.” 

 

De kinderen van De 

Blokkendoos spelen de 

escaperoom, terwijl de 

leerkrachten van Den 

Brandt via webcam 

toekijken. © RV 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.hln.be/aartselaar/leerlingen-de-blokkendoos-leren-middelbare-school-kennen-via-escaperoom~ac8f6a99/178543473/
https://www.hln.be/aartselaar/leerlingen-de-blokkendoos-leren-middelbare-school-kennen-via-escaperoom~ac8f6a99/178543473/
https://www.hln.be/aartselaar/leerlingen-de-blokkendoos-leren-middelbare-school-kennen-via-escaperoom~ac8f6a99/178543473/


     

             

 
 

Helm op fluo top 

 
De helm op fluo top actie is weer gestart.  
 
Dit is een verkeersproject om onze leerlingen te stimuleren om zich zichtbaar te maken in het 
verkeer tijdens deze donkere en koude maanden. 
 
Daarom vragen we onze leerlingen om een fluo hesje aan te trekken wanneer ze naar school 
komen en dit van de herfst- tot de krokusvakantie van 16 november 2020 tot 12 februari 2021. 
 
Hierbij verdienen ze stickers waarbij ze sparen voor een gratis ticket van de zoo of om leuke 
prijzen te kunnen winnen. 
 

 

 

Instagram 

 
Onze school heeft sinds kort ook een instagramprofiel. Zoek ons zeker eens 
op! https://www.instagram.com/go_basisschool_deblokkendoos/?hl=nl  
  
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/go_basisschool_deblokkendoos/?hl=nl


     

             

 
 

Nieuwe meubels voor de lagere school 

 
Ieder jaar trachten we schoolmeubels te vernieuwd. Dit jaar heeft 
het derde leerjaar nieuwe tafels en stoelen gekregen. Ook het 
vierde leerjaar kreeg al een heel deel nieuwe stoeltjes. 
 
En hier zal het niet bij blijven. In de loop van schooljaar zullen er 
nog nieuwe meubels volgen.  
We houden jullie zeker op de hoogte. 
 

 

Een nieuw zitmeubel voor de peuters 

 
Ook de peutertjes van juf Lynn kregen iets nieuw: een mooi 
zitmeubel.  
 
Deze werd meteen uitgeprobeerd door onze kleinsten! 
 
 

 

Trooper 

 

Via de Trooperpagina van VROBA vzw. kan je  
ook onze school steunen.  

Voor elke aankoop die  j i j  doet,  gaat  er een 
centje naar VROBA.  

Hiermee wil len wi j  n ieuwe smart-tv’s voor de 
kleuters en een groot computerscherm in de 
klassen aankopen.   

Sparen jul l ie mee?  

 

 

Een handig weetje:  

Als je https://trooper.be/trooperboot  
instal leert kri jg je te lkens je op een 
troopersite komt een trooperalarmpje.  

 
 

 

 

https://trooper.be/trooperboot


     

             

 
 

Halloween 

 
 
 

30 oktober vierden we in onze bubbels Halloween. 
De kinderen trokken hun engste outfits aan. 
 
 
 

 

 

 



     

             

 
 

Sinterklaas 

4 december kwam Sinterklaas met 2 zwarte pieten naar onze school.  
 
Door de coronamaatregelen mocht de Sint spijtig 
genoeg niet naar binnen komen. Al goed dat zijn zwarte 
pieten een schitterend idee hadden!  
Ze klopten op de ramen van de kleuterklassen en 
konden zo toch van buitenaf een praatje slaan met de 
kinderen. De kinderen zongen uit volle borst 
sinterklaasliedjes. 

 
De Sint zorgde ook voor lekkers en voor 
leuke cadeautjes. Er staan enkele 
sfeerbeelden op instagram.  

 

Schoolraad 2021 - 2025 

 
De verkiezingen van de schoolraad zijn voltrokken. 
Volgende ouders zijn verkozen voor een periode van 4 jaren: Stefanie Embrechts, Isabelle Haelters 
en Sylvie Leemans. 
Ze zullen hun activiteiten starten vanaf 1 april 2021. Veel succes!  

 
 



     

             

 
 

 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief       GO! basisschool De Blokkendoos 
Is een uitgave van GO! basisschool De Blokkendoos Leon Gilliotlaan 58 2630 Aartselaar   

REDACTIE Directeur - schoolteam kleuterschool en lagere school en secretariaat. 

Nieuwsbrief      GO! basisschool De Blokkendoos niet ontvangen? 

Tel: 03 887 66 91  info@bsdeblokkendoos.be 

Alle info vind je ook via www.bsdeblokkendoos.be 

 
 

 

http://www.bsdeblokkendoos.be/

