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Teken
Nu we veel buiten zijn door het mooie weer, moet je je kind zeker controleren op tekenbeten. Zorg
ervoor dat je controleert van kop tot teen, want een teek is erg klein en zoekt vaak een warm plekje.
Meer informatie en adviezen kan je vinden op deze website.
Oproep
Onze ICT-werkgroep is op zoek naar iemand die ervaring en knowhow heeft omtrent het beheer van
een "Google Workspace"-domein. Indien iemand hier knowhow van heeft en deze wil delen met onze
ICT-werkgroep, laat het gerust weten. Dan plannen we een afspraak.
Bedankt!
De ICT-werkgroep
Vakantieboeken
Wil je je kind(eren) ook tijdens de zomervakantie op een leuke en leerrijke manier bezighouden?
Daarvoor raden wij jullie met veel enthousiasme de vakantieboeken van Uitgeverij Averbode aan.
De speel- en leerboeken bevatten extra veel fun; de oefenboeken bevatten speelse oefeningen voor
taal, wiskunde en Frans.
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 je unieke schoolcode A61145 als promotiecode. Zo krijgt onze school
ook een leuk extraatje. 

Kleuterschool
* ALGEMEEN: * Volgende week DINSDAG 17/05 is het opnieuw Wieltjesdag. De kinderen mogen een
step of fiets meebrengen. Deze mag ’s morgens bij het klassymbool geplaatst worden en ’s avonds
daar ook opgehaald worden. Voor de veiligheid is het ook belangrijk dat ze een helm meebrengen. En
zowel bij klein als groot: zorg dat alles goed genaamtekend is!
* Opera Caramba!
Afgelopen week konden we met z'n allen genieten van het optreden van 'Levende Muziek' en op
donderdag 19 mei staat er alweer iets leuks op het programma. De bekendste opera ter wereld, van de

BSA - KSA
Oude Beersebaan 35  2300 TURNHOUT  014 41 24 84  www.sjt-bsa.be
NIEUWSBRIEF SJT-BSA / 13 - 20 mei 2022

bekendste componist ter wereld, omtoveren tot een knotsgekke kinderversie? 'Opera Caramba! ' durft
het aan en komt dit brengen in onze kleuterschool. Benieuwd wat dit gaat worden!
* Vosjes- & Eendjesklas: Na het geweldig succesvolle Collegefeest, zijn we in de klas aan de slag
gegaan met het thema ‘Boerderij’. We hebben al heel wat boerderijdieren leren kennen en weten ook
welk geluid ze maken. We maakten zelf modder. Dinsdag zijn we naar tiktak van juf Inne gaan kijken.
Donderdag mochten we genieten van de voorstelling ‘Levende Muziek’. Om de week af te sluiten zijn
we nog naar het bos geweest. Onderweg zagen we de schapen en kippen. In de Vosjesklas hebben we
de verjaardag van Yannick gevierd. Hij is 3 jaar geworden. Nog eens een dikke proficiat.
Volgende week werken we nog verder het thema ‘Boerderij’.
* Eendjesklas: Ondertussen zitten we helemaal door onze voorraad natte doekjes heen. Deze worden
niet enkel gebruikt op het toilet, maar ook om snoetjes te poetsen. Daarom zouden we willen vragen
om volgende week nog een extra pakje natte doekjes mee te brengen. Alvast bedankt!
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Afgelopen week zijn wij van start gegaan met het thema ‘Boerderij’. We
konden de dieren verzorgen zoals echte boeren en boerinnen, we reden met de tractor en plukten gras
voor de koeien in de klas. Ook verkochten we groentjes en fruit in ons winkeltje. Op donderdag
genoten we van de voorstelling van 'Levende Muziek'. Een verhaal gebracht door livemuziek. We
luisterden naar een drumstel, gitaar, keyboard…
Volgende week leren we verder over de boerderij.
* Muizen- & Berenklas: De laatste week rond ons thema ‘Boerderij’ zit erop. Donderdag gingen we met
heel de kleuterschool naar de voorstelling van ‘Levende Muziek’ kijken. We zongen mee uit volle borst
en dansten ons hele lijfje los! Onze kleuters hebben ervan genoten!
Volgende week werken wij rond het thema ‘Ik in het verkeer’. Met het verkeer hebben wij, maar ook
onze kleuters dagelijks te maken. Ze rijden mee op de fiets of in de auto. Ze krijgen al vroeg te maken
met regels, waar ze zich aan moeten houden in het verkeer: op de stoep blijven, goed uitkijken bij het
oversteken… Tijdens dit thema werken we ook aan het behalen van ons ‘loopfietsbrevet’.
* Kikker- & Varkentjesklas: Veilig in het verkeer... een thema dat heel actueel is en ook ons thema voor
de komende weken. Op woensdag 2 juni staat ons 'voetgangersexamen' gepland en dus willen we ons
hier al stilaan op voorbereiden. We gaan bekijken welke soorten vervoer er allemaal zijn en welke
verkeersborden we zoal tegenkomen.
Lagere school
* 5de leerjaar: Op donderdag 19 mei plannen we met onze 3 klassen een leeruitstap met de fiets. 's
Morgens parkeren we onze fiets op het grasveld naast de speelplaats van de kleuters. In de
voormiddag zitten we nog in de klas. Onze fietstocht start tijdens de middagpauze en mogelijk zullen
we pas iets later dan 15.30 uur terug op school zijn. We bezoeken o.a. een aardbeienboer en we
komen onderweg verschillende landschappen tegen. Meer informatie krijgt uw kind in de klas maar wij
willen nu alvast vragen om de fiets van uw kind na te kijken en eventueel in orde te brengen. Uiteraard
is het dragen van een fluohesje die dag verplicht. Een fietshelm mag vrijblijvend. Hopelijk wordt het
een zonnige en leerrijke dag.
Agenda
* 17 mei 2022: Zwemmen 3de lj.
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* 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: Sportdag KS // Bedevaart LS
* 26 – 27 mei 2022: Vrije dagen - Hemelvaartsdag – brugdag
* 30 mei 2022: Instapdag

