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Dag beste ouders
De paasvakantie staat voor de deur. Straks gaat de school 14
dagen dicht.
Graag wil ik u een deugddoende vakantie en vreugdevolle
Paasdagen toewensen. We verwachten uw kinderen terug op
dinsdag 19 april.

Zwemmen
Om organisatorische reden moeten we eerdere berichtgeving over zwemmen herzien:
- op dinsdag 19 en 26 april gaan alle klassen van het 4de leerjaar zwemmen. (Let op: dat is al de
eerste dag na de paasvakantie! Zwemgerief dus niet vergeten.)
- alle dinsdagen vanaf 3 mei gaat het 3de leerjaar zwemmen.
Deze regeling is nog een negatief gevolg van corona. Door met het 3de leerjaar wekelijks te gaan
zwemmen, ligt de leerbaarheid hoger en hopen we een stuk te kunnen inhalen. Kinderen van het 4de
leerjaar die de eindtermen nog niet bereikt hebben, kunnen mogelijks nog mee gaan zwemmen met
het 3de leerjaar. De selectie van deze kinderen maakt de turnleraar.
Het 2de leerjaar gaat dit schooljaar niet zwemmen. Volgend schooljaar komen zij gegarandeerd aan de
beurt. We gaan ons best doen om een extra beurt te reserveren in het zwembad zodat klassen meer
zwemlessen krijgen.
Kinderen ophalen na schooltijd
Wanneer u uw kinderen komt ophalen na schooltijd (tussen 15.30 uur en 16.00 uur) mogen uw kinderen
niet in de speeltuin in het bos spelen. De leerkracht met toezicht op de boven-speelplaats verliest zo
controle over wie afgehaald is en wie niet. Om de veiligheid van de kinderen vragen we dus om dat
niet te doen.
FEEST!
Nog 6 weken en dan is het GROOOOT feest! Is jullie checklist al afgevinkt?!
o
o
o
o
o

poster hangt op
zondag 8 mei ‘feest’ in de agenda
oma, opa, mama, papa, broer, zus... allemaal uitgenodigd
helpen op het feest: geef Juf Hanne een seintje: sjt.bsa.secretariaat@telenet.be
dessert maken voor dessertenbar: mailtje aan Juf Hanne
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Belangrijke TO DO: jullie krijgen ook nog een tekening mee naar huis om in te kleuren. Na de vakantie
verzamelen we alle kleurrijke circustekeningen terug op school om deze op te hangen tijdens ons groot
circusfeest. 😊 Zeker doen dus!!
Kleuterschool
* Vosjesklas: Na de paasvakantie start een nieuw klasje op, de Vosjesklas. Hier verwelkomen we 8
nieuwe instappers: welkom allemaal!  Je mag dinsdag en woensdag vanaf 8.25 uur naar onze
Vosjesklas komen. Donderdag en vrijdag zal ik (juf Inne) jullie vanaf 8.25 uur ontvangen op de
speelplaats.
Voor het Collegefeest zouden we willen vragen om, indien je dit hebt, een ‘Bumbamuts’, ‘Bumbapak’
of gele kledij mee te brengen (goed voorzien van naam). Je mag dit al meebrengen onmiddellijk na de
paasvakantie. Je hoeft hier uiteraard niets voor aan te kopen. Alvast een vrolijk Pasen allemaal!
* Eendjesklas: Onze paasmandjes werden deze week verder afgewerkt. Zo kunnen we thuis ook lekkere
eitjes gaan rapen. Na de vakantie beginnen we stilaan uit te kijken naar het Collegefeest. Tussendoor
zullen we hier ook al eens voor oefenen.
Omdat onze klas wat groot werd, wordt er na de vakantie een nieuwe klas opgestart. De nieuwe
instappers zullen vanaf dan in de Vosjesklas starten. Elke dag mogen er een aantal kleuters van onze
klas in de Vosjesklas gaan spelen. Op het berichtenbord aan de klas zal je een lijst vinden wanneer je
kleuter in de Vosjesklas zit. Je mag hem/haar dan ’s avonds in de andere klas ophalen.
Voor het Collegefeest van 8 mei ’22 zouden we willen vragen om, indien je dit hebt, een ‘Bumbamuts’,
‘Bumbapak’ of gele kledij mee te brengen. Je mag dit al meebrengen na de paasvakantie (zet zeker
overal goed de naam op). Je hoeft hier uiteraard niets voor aan te kopen.
Alvast een vrolijk Pasen en een fijne vakantie! We zien elkaar terug op dinsdag 19 april.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: De laatste week voor de vakantie kregen we nog nieuwe materialen en
spelletjes rond het thema ‘Pasen’ in de klas. We mochten een kip schilderen met waterverf. We
genoten ervan om de kleuren door elkaar te laten lopen. Daarna mochten we de kip ook nog zelf
uitknippen, dat ging al heel goed! Vrijdag lagen er paaseitjes verstopt in onze klas en mochten we deze
gaan zoeken. Wat een fijne afsluiter voor de vakantie! We wensen jullie een fijne paasvakantie en een
vrolijk paasfeest! Na de vakantie werken we zonder thema, zo kunnen we inspelen op de interesses van
de kleuters.
* Muizen- & Berenklas: Onze paasweek zit er bijna op. Onze mooie Paasmandjes mogen mee naar huis
maar… wie weet brengt er iemand nog wel iets lekkers voor in ons paasmandje? Na de vakantie hopen
we ook nog op echt lenteweer en trekken we naar buiten. We gaan wandelen in het bos, naar de
schapen kijken…
Donderdag 21 en vrijdag 22 april komen er studenten lesgeven in onze klas. Ze werken samen een
verhaal uit. Daarna krijgen de kleuters de kans om dit verhaal te verwerken in creatieve activiteiten. Wat
ze precies gaan doen, blijft nog een verrassing. Maar eerst gaan we genieten van de vakantie.
We wensen jullie alvast een fijne paastijd toe!
* Kikker- & Varkentjesklas: Hoewel we nog twee weken moeten aftellen naar Pasen, hebben wij dit feest
al een beetje gevierd. We maakten kippetjes, leerden een versje en deden met de juffen van het eerste
leerjaar een paasspel.
Na de vakantie starten we met het thema 'Brandweer'. En joepie, het is lang geleden, maar we gaan
nog eens met de klas op stap. Op woensdag 27 april gaan we naar het brandweermuseum in Ravels.
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Onze kleuters mogen daar allerlei leuke activiteiten gaan doen en natuurlijk kunnen ze daar ook heel
veel bekijken. Voor deze uitstap zijn we op zoek naar vervoer. We zoeken ouders/grootouders/... die
ons kunnen brengen en halen. Wie ons wil vervoeren, kan/mag mee het museum bezoeken of kan er
een drankje nuttigen. We vertrekken op school om 8.50 uur en vertrekken aan het museum om 11 uur
terug richting school. Wil je ons vervoeren? Stuur dan een mailtje naar sjtvarkentjesklas@gmail.com of
sjtkikkerklas@gmail.com. De kostprijs voor deze uitstap is 5 euro en wordt verrekend op de
schoolrekening. Wij kijken er alvast heel erg naar uit!
Lagere school
* 1ste leerjaar: We wensen jullie allemaal een heel fijne en deugddoende paasvakantie.
Lezen jullie weer mee met de leesbingo?
We zullen op Scoodle Play ook een taakje klaarzetten. Zo kan je toch wat blijven oefenen in de
vakantie...
* 3de leerjaar: Zie item ‘Zwemmen’. Prettige vakantie en alvast een vrolijk paasfeest!
* 4de leerjaar: We wensen jullie allemaal een heel fijne vakantie. De eerste week na de vakantie staan
er meteen al een aantal uitstappen gepland:
- maandag 18 april (Paasmaandag), geen school.
- dinsdag 19 april gaan we met z’n allen zwemmen. Vergeet je zwemzak dus niet.
- woensdag 20 april gaan we met z’n allen met de bus naar MOOOV. We vertrekken stipt om
half 9 op school. Voor het einde van de voormiddag zijn we terug.
* 5de leerjaar: Dit schooljaar hebben we reeds meerdere spreekoefeningen gedaan: actualiteit, een
eerste boekpromo, de spreekbeurt over een wetenschappelijk onderwerp en na de paasvakantie
starten we met de tweede boekpromo. Hier kunnen jullie laten zien wat jullie allemaal geleerd hebben
van de vorige spreekopdrachten. Hoe dit allemaal moet verlopen, krijgen jullie uitgelegd in de klas.
Wat moet je nu in de paasvakantie al doen? Kies een tof leesboek (niet te dun, niet te dik) en begin dit
al te lezen tijdens dit verlof.
Wij zijn alvast benieuwd voor welke toffe boeken jullie deze keer weer reclame gaan maken… Veel
plezier.
Agenda
* 1/04/2022: Rapport 3
* 2/04/2022 – 18/04/2022: Paasvakantie
* 19/04/2022: Instapdag // Zwemmen 4A, 4B & 4C
* 20/04/2022: MOOOV 4de lj.
* 21 & 26/04/2022: Oudercontacten 6de lj.
* 26/04/2022: Zwemmen 4A, 4B & 4C

