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Gsm-inzamelactie
Onze school neemt deel aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de Vlaamse scholen
georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in samenwerking met Proximus. Helpen jullie ons om zoveel
mogelijk mobiele telefoons in te zamelen? Je kan deze toestellen van 15 maart tot 28 maart deponeren
in de inzamelbox van Recupel in de inkomhal.
Waarom inzamelen?

Wist je dat wereldwijd slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd wordt?

Deze toestellen zitten echter nog boordevol waardevolle grondstoffen. Met deze actie willen we
vermijden dat ongebruikte toestellen ergens blijven liggen in een lade, of erger, in de gewone vuilbak
belanden.
Waarom op school?

95% van de Europese jongeren heeft een gsm of smartphone, maar de gemiddelde gebruiksduur
bedraagt slechts 1 à 2 jaar.

Door actief deel te nemen aan dit project ontdekt jouw zoon of dochter het belang van preventie,
hergebruik en een juiste verwerking van elektronisch afval. Aan de inzamelactie wordt immers ook een
sensibiliseringscampagne rond de levenscyclus van de gsm gekoppeld.
Waarom zoveel mogelijk?
Hoe meer toestellen we inzamelen:
-> hoe minder grondstoffen we verkwisten. Indien de toestellen niet meer geschikt zijn voor hergebruik
worden ze immers op een hoogwaardige manier gerecycleerd.
-> hoe groter de beloning die wij als school krijgen. Voor de geleverde inzet kunnen we immers kiezen
uit kwalitatieve desktops of laptops. Deze toestellen zijn volledig opgefrist en krijgen op onze school
een tweede leven. Zo kunnen we onze onderwijsinfrastructuur verder uitbouwen, wat onze leerlingen
ten goede zal komen.
Alle data op uw smartphone/tablet (foto’s e.d.) wordt gegarandeerd gewist!
Gsm’s en tablets worden door Recupel ingezameld en aan erkende hergebruikcentra beschikbaar
gesteld voor een selectie op hergebruik. Erkende hergebruikscentra zijn wettelijk verplicht om voor de
data-wiping in te staan en deze te garanderen. Wat niet in de selectie voor hergebruik wordt
opgenomen, zit in een gesloten circuit en wordt sowieso vernietigd.
Meer weten over de levenscyclus van een gsm? Kijk eens op www.goodplanet.be/gsm.
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Groetjes
Het regenboogteam

Kleuterschool
* Vosjesklas: Deze week mochten we de nieuwe kleuters verwelkomen in het nieuwe klasje. Ze hadden
er veel zin in. Af en toe waren er hier en daar nog weleens traantjes maar deze waren meestal snel
verdwenen als we op ontdekking konden gaan in onze klas. Ze zijn flink en genoten van hun eerste
week. De foto's hiervan kan je terugvinden op onze schoolwebsite bij de Vosjesklas. Maandag komt er

BSA - KSA
Oude Beersebaan 35  2300 TURNHOUT  014 41 24 84  www.sjt-bsa.be
NIEUWSBRIEF SJT-BSA /26 februari – 5 maart 2021

ook nog een nieuw vriendinnetje bij in onze klas. We kijken er alvast naar uit. Volgende week werken
we rond het thema “Gaatjes en kronkels”.
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week was het zonnetje opeens van de partij. Hoog tijd om op
onze speelplaats de grote zandbak open te doen. Maandag keken we meteen naar een toneel over de
afspraken in de zandbak. Bij goed weer mogen we op dinsdag en donderdag ook fietsen buiten. Sinds
deze week gaan we op maandag en dinsdag turnen. In de klas mochten we in de verschillende hoeken
spelen met nieuw speelgoed. Volgende week werken we rond het thema “Gaatjes en kronkels”.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken wij nog verder rond het thema “Elkaar graag zien”. Juf
Lotte heeft al heel wat aangeboden rond dit thema in de Berenklas. Kijk maar eens naar de foto’s op
de website. We leerden dat we allemaal vriendjes voor elkaar kunnen zijn. Dat pesten en plagen niet
fijn is. Ook zien we onze mama’s en papa’s graag. Binnenkort zetten wij onze papa’s in de kijker.
Volgende week beginnen wij al hard te werken aan ons cadeautje maar sssttt…. Dit is nog een
geheimpje! 
* Kikker- & Varkentjesklas: Het lijkt wel lente in het land en daarom kon deze week de zandbak op de
speelplaats weer open. Via een toneeltje konden we de afspraken hierrond nog eens opfrissen.
Verder startten we met een wedstrijdje: wie kan de krokodil de meeste driehoekige tanden
geven? Een beetje moeilijk want moeten die tanden dan groot of klein zijn? Dicht bij elkaar of ver uit
elkaar. Dat mogen onze kleuters zelf uitzoeken. Verder bekeken we gipsafdrukken van een gebit en
konden we ons eigen gebit inspecteren met kleine spiegeltjes. Er valt nog heel veel te vertellen over
de tanden dus doen we nog een weekje verder met dit thema.
De inschrijving voor het oudercontact hebben jullie per mail gekregen maar nog niet iedereen heeft
ingeschreven. Denken jullie hier nog aan? Bedankt!
Lagere school
* 5de leerjaar: Wat hebben jullie enorm gewerkt aan jullie spreekbeurt, knap gedaan! Volgende week is
het eindelijk zover. Kijk na of je alles bij hebt. Je materiaal, foto's/boeken of eventueel een usb-stick
met foto's in PowerPoint (geen tekst), je uitgeschreven tekst, je spiekbriefje, je stappenplan en je
doelenblad. Alvast veel succes! Toi, toi, toi...
* 6de leerjaar: Normaal gezien had uw zoon/dochter dit schooljaar een systematisch contactmoment
(medisch onderzoek) gekregen op het CLB. Door de coronamaatregelen zal dit contactmoment niet
meer kunnen plaatsvinden op het CLB, maar zal er een beperkter onderzoek gebeuren op de school op
1, 2 en eventueel 5 maart. De kinderen worden gemeten en gewogen om de groei goed op te volgen.
Het zicht wordt nagekeken. De vaccinatieschema’s worden nagekeken. Er wordt de kans geboden aan
de kinderen om vragen te stellen. Er wordt aandacht gegeven aan de vragen/bezorgdheden die jullie
via de vragenlijst hebben doorgegeven.
Hartelijk dank voor uw begrip!
CLB-team
Agenda
* 2 maart 2021: Zwemmen 3A en 3C
* 4 & 9 maart 2021: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de leerjaar & 3de kleuterklas
* 9 maart 2021: Zwemmen 3B en 3A
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* 10 maart 2021: Vrije dag – pedagogische studiedag voor de leerkrachten
* 16 maart 2021: Zwemmen 3B en 3C
* 18 maart 2021: Kangoeroewedstrijd
* 22 maart 2021: Geen avondstudie – PV
* 23 maart 2021: Zwemmen 3A en 3C
* 24 maart 2021: Vergadering ouderraad online – 20 uur
* 30 maart 2021: Zwemmen 3B en 3C

