BSA - KSA
Oude Beersebaan 35  2300 TURNHOUT  014 41 24 84  www.sjt-bsa.be
NIEUWSBRIEF SJT / 24 november - 30 november 2018

Goedgemutst
Hebben jullie dit jaar mee gebreid met de goedgemutst actie van Welzijnszorg en Innocent?
Dan kan je de mutsjes tot 28 november binnenbrengen in klas 1A. Tot 3 december kan je ze zelf
opsturen: Innocent, Generaal De Wittelaan 17 bus 12, 2800 Mechelen.

Kleuterschool
* Nijntjesklas: Elk jaar opnieuw komt Sinterklaas vanaf november naar ons land. Veel kleuters maken
kennis met Sinterklaas via de televisie of wanneer hij aankomt in ons land.
In onze school wordt de Sint verwacht op 5 december en dit zal voor alle kinderen een spannend
moment zijn. Daarom zullen we de kleuters in onze lessen voorbereiden op zijn komst.
* Beren- & Vosjesklas: We hebben gehoord dat de Sint aangekomen is in ons land, dat wordt echt wel
spannend! We tellen af naar de grote dag. We hebben zelfs al een schoen geschilderd.
Jullie mogen altijd reclamefoldertjes meegeven met jullie kleuter. Ze vinden het heel spannend om in
te lezen.
Willen jullie zeker alle mutsen, sjaals, fluohesjes, … naamtekenen alstublieft? Er wordt heel veel
verwisseld.
* Muizen- & eendjesklas: Het is Sinterklaastijd! Een spannende periode voor onze kleuters, maar ook
heel erg gezellig. We spelen in onze zelfgemaakte stoomboot verkleed als Sint en Piet en gooien
pakjes door de schoorsteen. We knutselen, zingen en dansen erop los in deze Sintweek! Gelieve je
kleuter op maandag een schoendoos mee te geven. Dank je wel!
* Kikker- & Varkentjesklas: De stap van de boten naar de stoomboot van de Sint is snel gemaakt. Nu
staat alles in het teken van de aankomst van de Sint.
Dinsdag zijn we klaar voor ons eerste integratiemoment. Samen met de kinderen van het 1ste leerjaar
mogen we genieten van het pietenatelier. Er staan leuke activiteiten op het programma...

Lagere school
* 1ste leerjaar: We hebben al heel wat leesblaadjes gelezen. Onze leesmap is daardoor al behoorlijk vol.
We bundelden blz. 1 tot 34 van kern 1 tot 3. Deze mag je thuislaten. Dan kan je af en toe nog oefenen.
Dinsdag zijn we klaar voor ons eerste integratiemoment. Samen met de kinderen van de 3de
kleuterklas mogen we genieten van het pietenatelier. Er staan leuke activiteiten op het programma...
* 2A: Woensdag begint juf Maud aan haar stage in onze klas gedurende 1 week. We wensen haar veel
succes.
* 2B: Deze week hadden wij alle dagen bezoek in onze klas. We mochten genieten van verhalen met en
zonder plaatjes. Dankjewel papa, oma en mama's om tijd vrij te maken om bij ons in de klas te komen
voorlezen.
* 5de leerjaar: We zijn ons volop aan het onderdompelen in 'overbruggen'. Bruggen ontwerpen kunnen
we al als de besten! Nu gaan we ook als bruggenmakers aan de slag. Op donderdag 29 november en
donderdag 6 december gaan we in groep onze brug bouwen. De kinderen hebben al een
materialenlijst meegekregen. Deze materialen moeten ze zeker donderdag bij zich hebben.
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Agenda
* 27 november 2018: Zwemmen 3de lj. // Oudercontacten KS
* 4 december 2018: Zwemmen 4de lj.
* 5 december 2018: Sint op school
* 10 december 2018: Geen avondstudie – PV
* 11 december 2018: Zwemmen 3de lj.
* 18 december 2018: Zwemmen 4de lj. // Kerstviering Pinksterkerk 1ste lj.
* 20 december 2018: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 21 december 2018: Kersthappening

