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Apéroboxen
3...2... 1... De laatste weken bestelden velen onder jullie reeds een Apérobox van onze school. Dit doet
ons enorm veel deugd! We verheugen ons erop dat jullie op deze manier in mei kunnen genieten van
een lekker aperitiefje met familie of vrienden. Wie dit ook van plan was, maar toch even uit het oog
verloren is, kan nog in allerijl zijn/haar bestelling online of via het bestelformulier doorgeven. Maandag
26 april sluiten we de inschrijvingen definitief af. Daarna beginnen we alvast met het inpakken van al
dat lekkers! Hartelijk dank voor alle hartverwarmende reacties!
Verkeershinder
We willen u tijdig op de hoogte brengen van aankomende verkeershinder.
De werken aan de inrit van AZ Turnhout campus Sint-Jozef op de Steenweg op Merksplas starten op 17
mei.
Fase 1: Steenweg op Merksplas volledig afgesloten tussen het ziekenhuis en Wieltjes van 17 mei tot 11
juni.
Fase 2: Steenweg op Merksplas volledig afgesloten tussen het ziekenhuis en de ring van 14 tot 16 juni.
De omleiding voor De Lijn loopt van 17 mei tot 16 juni via de Oude Beersebaan. Hiervoor wordt de
Oude Beersebaan voor gemotoriseerd verkeer tijdelijk enkele rijrichting richting het centrum. Denk er
aan dat u in die periode steeds naar rechts moet als u onze parking verlaat.
Kom in die periode zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school. Auto’s kunnen ook geparkeerd
worden op de parking van onze middelbare school, Koningin Astridlaan 33. Dan kan je te voet door de
tuin naar BSA komen.
Vakantieboeken
Hoe onze zomervakantie er dit jaar gaat uitzien, dat is nog even afwachten... Maar leuke en leerrijke
zomerse activiteiten, daar kan je nu al voor zorgen! Wij raden jullie met veel enthousiasme de
vakantieboeken van Uitgeverij Averbode aan.
 Zomervakantieboeken: doeboeken met toffe verhalen, spelletjes, knutselwerkjes, weetjes,
raadsels ...
 Vakantieoefenboeken: met speelse oefeningen de leerstof van het voorbije schooljaar opfrissen
en onderhouden.
Per stuk kosten ze slechts 7,95 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. En ze worden gratis
thuisgeleverd! Bestel ze eenvoudig online via de webshop. Gebruik bij je bestelling zeker onze unieke
schoolcode A61145 als promotiecode. Zo steun je de school ook!
Kleuterschool
* Vosjes- & Eendjesklas: De lente is in het land. Ook in onze klasjes zijn we van start gegaan met dit
thema. We werken rond bloemetjes, insecten, vlinders… Donderdag keken we naar Tiktak, gespeeld
door juf Isaura, rond de lente. Vrijdag maakten we in de namiddag een lentewandeling door het bos.
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Tussendoor werken we ook al aan ons cadeautje voor Moederdag. Ook volgende week werken we nog
verder rond dit thema.
In de Vosjesklas mochten we weer nieuwe vriendjes verwelkomen. Wat hebben ze dat al goed gedaan
deze week! Af en toe waren er nog wel eens traantjes maar deze waren altijd snel verdwenen als we
aan het spelen waren.
In de Eendjesklas kwam juf Daisy deze week een weekje stagelopen.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: De school is na een iets langere vakantie weer van start gegaan. Deze week
hebben we themaloos gewerkt om rustig weer even te wennen aan het klasgebeuren. Aan de
knutseltafel konden de kinderen al wel aan de slag met het maken van bloemenboeketten,
bloemenkettingen... Ook genoten we weer van het Tiktakmomentje en een film van MOOOV.
Volgende week gaan we van start rond het thema ‘Lente’.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken wij nog verder rond het thema ‘Kriebeldiertjes’.
We bekijken alle kleine beestjes die in de bosjes krioelen, onder de grond kruipen of door de lucht
vliegen… Als de kinderen hun ogen openen voor kleine beestjes, zullen ze heel veel ontdekken!
Op maandag komt juf Lotte nog eens een dagje stagelopen in de Berenklas. Tijdens het 3de trimester
werken we met onze kleuters extra rond de zelfredzaamheid. Zelf de schoenen aan en uit doen, zelf de
jas aandoen, de ritsen van onze jassen zelf sluiten… Proberen jullie hier thuis ook aan mee te werken?
Wat zullen onze kleuters trots zijn als ze al zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. Juf Isaura heeft nu
voltijds haar eigen klasje en kan op donderdag niet meer naar de Muizenklas komen. Juf Tinne, onze
nieuwe turnjuf, zal op donderdag de klas van juf An overnemen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Deze week zijn we gestart met het thema 'Groeien'. We hebben er even op
moeten wachten, maar nu komt in de natuur alles volop in bloei. In de klas hebben we plantjes gezaaid,
die we later gaan proberen uit te zetten in ons mini-moestuintje. Natuurlijk moeten we die eerst goed
verzorgen. In de Varkentjesklas staat een broedmachine waarmee we proberen eitjes van krielkippen uit
te broeden. Met een kalender tellen we met spanning af naar de geboorte van de kleine kuikentjes.
Dus wordt vervolgd. Op vrijdag namen we deel aan het filmfestival MOOOV. We konden hierdoor
genieten van een film in onze eigen 'cinemaklas'. En zo zit de eerste week van het laatste trimester in
de kleuterschool er al op.
Lagere school
*1ste leerjaar: We zijn gestart met het thema 'Geworteld' tijdens onze werolessen. Volgende week
wordt een echte 'doe-week'. We gaan zelf aan de slag. Kijk goed op de brief (in de postkaft) wanneer
welk materiaal meegebracht moet worden.
Vrijdag 7 mei nemen we deel aan 'Meester op de fiets'. Dit om fietsvaardigheden te oefenen. Zorg dus
zeker dat de fiets tiptop in orde is.
* 3de leerjaar: Op vrijdag keken we naar de film van MOOOV. In het thema van de film volgt hier
maandag een workshop op. De leerlingen dienen hiervoor een plastic drinkbeker, een vodje en een
tandenstoker mee te brengen. Wij kijken er alvast naar uit!
* 5de leerjaar: Tijdens de paaspauze is iedereen gestart in een leesboek dat we in juni gaan promoten
in de klas. Volgende week gaan we hier ook mee aan de slag tijdens onze ICT-lessen. Iedereen brengt
dan hun leesboek mee en ook een USB-stick. We gaan zelf een PowerPoint maken voor deze
boekpromo. Geen paniek als je boek nog niet helemaal uit is, om met de PowerPoint te starten is dit
nog niet nodig.
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In de klas hebben we de film Bori gezien van het MOOOV-festival. Volgende week gaan onze klassen
hiermee aan de slag. Hiervoor krijgen we online-bezoek van Pegah Moemen, een regisseuse met
Turnhoutse roots. Zij zal een workshop leiden waarbij de leerlingen een moodboard gaan maken over
de film. Hiervoor mogen ze tot 5 materialen meebrengen van thuis: bv. tijdschriften, wol, stof, kleine
materialen, knopen, zaden, pasta, zilverpapier, glanspapier, vilt... Kortom, iets waarmee ze een
afbeelding kunnen maken om de film voor te stellen op karton.
* 5C: Even voorstellen… Mijn naam is Katrien, ik ben 36 jaar en student bij de verkorte
lerarenopleiding. Na een stage in het vierde en tweede leerjaar, kan je me de komende 4 weken
tegenkomen in 5C. Ik kijk er enorm naar uit.
Agenda
* 26 april 2021: Geen avondstudie - PV
* 27 & 29 april 2021: Oudercontacten 6de lj.
* 4 mei 2021: Zwemmen 3C
* 11 mei 2021: Zwemmen 3A
* 12 mei 2021: Vrije dag – pedagogische studiedag
* 13 – 14 mei 2021: Vrije dagen - Hemelvaart & brugdag
* 17 mei 2021: Instapdag
* 18 mei 2021: Geen avondstudie – PV // Zwemmen 3B
* 20 & 25 mei 2021: Oudercontacten 1ste en 2de KS
* 24 mei 2021: Vrije dag – Pinkstermaandag
* 25 mei 2021: Zwemmen 3C

