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Dag Beste ouders
Na 2 jaar afwezigheid wegens corona is ons collegefeest eindelijk terug!
Er is hard gewerkt aan de voorbereiding. Alle kinderen zullen hun beste beentje voor zetten om van
hun optreden een heuse circusvoorstelling te maken. Er verschijnt van alles op het podium: van dansers
en acrobaten tot wilde dieren. Een niet te missen spektakel.
Daarom nodig ik u van harte uit om zondag mee te komen feesten. Zo is eindelijk de ganse collegefamilie nog eens samen in een feestelijk kader.
Ik wil hier ook uitdrukkelijk alle sponsors bedanken, bedrijven en sympathisanten, die er mee voor
zorgen dat het schoolfeest ook een financieel succes wordt. Hun logo’s en namen vindt u in bijlage.
We kijken er naar uit om u zondag te begroeten.
In naam van het ganse schoolteam
Ronny Das
Directeur BSA
FEEST!
Zondag feest!
Zondag is het zover!
Het schoolfeest start om 13u en eindigt om 17u.
Wat valt er allemaal te beleven?!
Spelletjes voor groot en klein
 Lekkere frietjes & hamburgers
 Dessertenbuffet
 Prijzenkraam
Circusoptredens gebracht door onze kleuters & leerlingen




Wat na het optreden van je kind?
Kleuters worden na het optreden terug opgehaald in de klas.
Leerlingen van de lagere school mogen na hun optreden zelfstandig naar hun ouders gaan.




De zon is alvast van de partij, hopelijk jullie ook!
Dan kunnen we er samen een supergezellig spetterend feest van maken!
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Hieronder vindt u de tijdstippen van de optredens terug:
 13u15 kleuters in volgorde van oudste naar jongste kleuters
 14u15 eerste leerjaar
 15u15 tweede en derde leerjaar
 16u15 vierde en vijfde leerjaar
Bedevaart LS en 3de KS
De maand mei is traditioneel onze Mariamaand. We zetten Maria en de mama’s in de kijker.
Woensdag 25 mei houden we met de lagere school onze jaarlijkse bedevaart naar de kerk van
Vosselaar. We leggen deze afstand te voet af, dus zorg voor goede schoenen en eventueel regenkledij
bij slecht weer. De leerlingen mogen bloemen meenemen om bij het Mariabeeld te plaatsen. Vrijwillige
bijdrage voor de kaars mogen de kinderen afgeven in de klas.
De derde kleuterklas gaat ook mee op 25 mei op bedevaart naar de grot. Ze mogen een bloempje
meebrengen om te schenken.
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Volgende week voorspellen ze mooi weer. Je mag bij zonnig weer je kleuter thuis al
insmeren met zonnecrème. Je mag ook steeds een pet of hoedje opzetten/meegeven. De kleuterjuffen
zullen de kleuters ’s middags nog een keertje insmeren. Alvast bedankt!
* Vosjes- & Eendjesklas: De voorbije week werkten we de cadeautjes voor onze mama’s af. We willen
alle mama’s dan ook een fijne Moederdag wensen! We mochten ook ons dansje voor het collegefeest
eens oefenen op het grote podium. Wat deden onze kleuters dat al goed! Zondag 8 mei ’22 is het dan
eindelijk zover. Hierbij nog even de afspraken voor het collegefeest:
 Je mag je kleuter op zondag 8 mei naar de Eendjesklas brengen om 13u. Daarna mogen jullie
plaatsnemen voor het optreden. Wij kleden ons dan om in de klas.
 De optredens starten om 13u15. De oudste kleuters zullen beginnen en zo gaan we verder van
oud naar jong.
 Na het optreden komen we terug naar de klas. Jullie mogen dan ook naar de klas komen en
mee helpen bij het omkleden van je kleuter.
 Indien gewenst mag je de Bumbakleding na het omkleden al meenemen. Deze mag ook in de
klas blijven liggen en maandag 9 mei mee naar huis genomen worden.
Wij kijken er alvast naar uit!
Volgende week zullen we in onze klassen werken rond het thema ‘Op de boerderij’.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week werkten we rond het thema ‘Circus’ om ons voor te bereiden op
het collegefeest. We konden ons verkleden en met allerlei spulletjes aan de slag. We werkten de
laatste dingen af aan onze Moederdagcadeau zodat deze mee naar huis konden. Ook hebben we nog
veel geoefend voor het feest van zondag. Wij zijn er alvast klaar voor. Jullie ook?
* Muizen- & Berenklas: Spannend…we tellen verder af naar het collegefeest! Denken jullie eraan om je
kleuter op zondag de kledij aan te geven die op hun briefje stond? Alvast bedankt voor jullie
medewerking! Wij verwachten onze kleuters om 13u in de klas. Na ons optreden mag je je kleuter
komen ophalen in de klas.
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Volgende week werken we nog verder rond het thema ‘De boerderij’. Op de boerderij wonen veel
verschillende dieren. Maar die wonen daar niet voor niets. De kleuters ontdekken verder hoe het leven
op de boerderij er uit ziet.
Aan alle mama’s nog een fijne Moederdag toegewenst!
* Kikker- & Varkentjesklas: Wat was onze uitstap naar de Stadsboerderij heerlijk! Het weer zat mee en
de imker heeft weer zijn uiterste best gedaan om ons het leven en belang van de bijen te laten zien.
Met dit thema kunnen we nog wel een weekje verder. Ook konden we ons helemaal uitleven in de
speeltuinen.
Verder werd deze week de spanning voor het schoolfeest een beetje opgebouwd. We oefenden op het
podium en zijn er bijna klaar voor.
Zoals op het briefje stond vermeld, verwachten we onze kleuters om 12.50u in de klas. Denken jullie
nog aan de juiste kleding? Wij kijken er alvast heel erg naar uit! 
Lagere school
* 1ste leerjaar: Joepie! Het schoolfeest staat voor de deur. We verwachten jullie zondag tijdig op de
afgesproken plaats. We zullen het beste van onszelf geven... Veel plezier!
* 2de leerjaar: Op vrijdag 13 mei leggen we het voetgangersexamen af. Het parcours ligt in de
omgeving van de school. Er is een (échte) politieagent aanwezig die de kinderen zal beoordelen.
Deze week hebben we flink geoefend en het lukt al prima!!! ;-)
* 4de leerjaar: Op vrijdag 13 mei leggen onze leerlingen het voetgangersexamen af. Onder het
toeziend oog van een agent, stadswachten en ouders leggen zij een parcours af in de buurt van onze
school. Daarbij worden zij beoordeeld op hun deelname in het verkeer. Wij hopen dat iedereen het
diploma kan behalen en danken hierbij ook alvast de ouders die ons komen helpen!
* 5de leerjaar: Voor ons optreden tijdens het schoolfeest geven we graag nog even de laatste
afspraken mee:
 Je komt rustig alleen naar je eigen klas. Je juf of meester zal daar ook zijn. Zorg dat je daar ten
laatste bent om 15.50 uur omdat sommige leerlingen zich nog zullen moeten omkleden. Je
krijgt dan ook de nodige attributen van je juf of meester.
 De leerlingen van 5A (juf Greet) zorgen voor kleurrijke kleding.
 De leerlingen van 5B en 5C (meester Jan en juf Kathleen) zorgen voor een blauwe jeansbroek
(of short) en een witte T-shirt of hemd.
 Onmiddellijk na het optreden komen we terug naar onze klassen om het materiaal af te geven
en om ons eventueel terug om te kleden.
 Daarna ga je rustig naar de speelplaats waar je terug naar je ouders kan gaan.
Succes alvast aan alle jongens en meisjes die optreden! We gaan er een toffe show van maken! Tot
zondag!
Agenda
* 8 mei 2022: Collegefeest
* 10 mei 2022: Zwemmen 3de lj.
* 11 mei 2022: Vrije dag voor de leerlingen - Ped. studiedag
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* 12 mei 2022: Sint-Jozefsfeest voorstelling Levende Muziek
* 17 mei 2022: Zwemmen 3de lj.
* 19 mei 2022: Oudercontacten instap, 1ste & 2de KS // Voorstelling KS Opera Caramba
* 20 mei 2022: Kijkdag instappers
* 24 mei 2022: Oudercontacten instap, 1ste & 2de KS // Zwemmen 3de lj.
* 25 mei 2022: Bedevaart
* 26 – 27 mei 2022: Vrije dagen - Hemelvaartsdag – brugdag
* 30 mei 2022: Instapdag

