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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: * Sportdag: Aanstaande woensdag 25/5/2022 hebben de kleuters weer sportdag!
Graag je kleuter in sportieve en makkelijke kledij naar school brengen zodat we goed kunnen sporten!
 Bij slecht weer kan de sportdag helaas niet doorgaan, maar laat ons hopen dat de weergoden ons
goedgezind zullen zijn. Omwille van de sportdag worden, mogen de kleuters woensdagmiddag op de
speelplaats afgehaald worden. Sportieve groetjes, Juf Tinne L
* Verloren voorwerpen: Er zijn heel wat verloren voorwerpen in de kleuterschool. Ze liggen uitgestald in
de inkomhal van de kleuterschool. Neem zeker eens een kijkje!
* Vosjes- & Eendjesklas: We hebben deze week weer heel hard gewerkt rond het thema ‘Boerderij’. We
hebben de dieren goed verzorgd. Dinsdag zijn we naar de tiktak van Juf Caroline gaan kijken.
Donderdag hebben we genoten van een voorstelling van Opera Caramba. Vrijdag kwamen er 2 nieuwe
vriendjes kennismaken in de Vosjesklas. Zij starten na Hemelvaart in ons klas.
In de Eendjesklas hebben we de verjaardag van Alexander en Liv gevierd. Volgende week doen we
nog verder in het thema ‘Boerderij’. Lees ook zeker het algemene deel. Daar vind je meer uitleg terug
over de sportdag van volgende week.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week werkten we nog verder rond het thema ‘Boerderij’. We konden de
praatmuur ontdekken en zo de geluiden van de dieren nadoen. We tekenden een koe met wasco om
vervolgens te overschilderen met ecoline. Wat een pret! Donderdag genoten we van een toneeltje van
Opera caramba. We genoten met volle teugen van de prachtige show. Volgende week werken we nog
een paar dagen verder rond het thema ‘Boerderij’.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken we verder rond het thema ‘Verkeer’. We oefenen heel
hard op het fietsen en we doen ons best om het loopfietsdiploma te halen. Op maandag en dinsdag
mogen onze kleuters hun fietsen nog eens meebrengen naar school. Jullie mogen deze weer bij de
boom met het klassymbool zetten. Vergeet de fietshelm niet.  Op dinsdag vieren we de jarigen van

BSA - KSA
Oude Beersebaan 35  2300 TURNHOUT  014 41 24 84  www.sjt-bsa.be
NIEUWSBRIEF SJT-BSA / 20 - 25 mei 2022

de maand en houden we ‘fietsjes-frietjesdag’. Onze kleuters brengen die dag best een boterhammetje
minder mee want ze krijgen dan een klein bakje met frietjes. Hmm…!
* Kikker- & Varkentjesklas: Volgende week is maar een korte schoolweek, maar wat staat er weer veel te
gebeuren! Omdat de meimaand ook de Mariamaand is, maken we op maandag een wandeling naar de
Mariagrot. Wie hiervoor graag een bloemetje meebrengt (papier of echt), mag dit natuurlijk doen.
Op woensdag zijn de kinderen van de lagere school op bedevaart en is het hele schoolterrein voor de
kleuterschool. Tijd om dan een grote sportdag te houden. We doen die dag gemakkelijke sportkledij
aan. Dus smeer je beentjes alvast maar in! 🚴 🏃 ⛹️
Lagere school
* BEDEVAART: Woensdag 25 mei trekken we op bedevaart met de lagere school naar de kerk van
Vosselaar. Denken jullie nog aan de vrijwillige bijdrage voor de kaars? Die mag je aan je klasleerkracht
afgeven. Wie wil, mag een klein bloemetje meenemen om bij het beeld van Maria te leggen. Hou de
weersvoorspellingen in de gaten zodat je gepaste kledij en schoeisel kan aandoen.
* 1ste leerjaar: Woensdag gaan we op bedevaart naar de kerk van Vosselaar. Die dag hoef je geen
boekentas mee te brengen. Enkel een stukje fruit en een flesje water in een kleine rugzak. Denk zeker
ook aan goede stapschoenen.
Wij verzorgen met het eerste leerjaar de Mariaviering in de kerk. We zetten de mama's speciaal in de
kijker. We nodigen daarom graag de mama's die kunnen uit in de kerk om 10 uur.
Agenda
* 23 mei 2022: Mini bedevaart 3de KS
* 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
* 31 mei 2022: Zwemmen 3de lj.
* 1 juni 2022: Vergadering ouderraad 20 uur
* 6 juni 2022: Vrije dag – Pinkstermaandag
* 7 juni 2022: Schoolreis KS // Zwemmen 3de lj.
* 8 juni 2022: Dankdag helpende handen
* 14 juni 2022: Zwemmen 3de lj.
* 15 juni 2022: Afscheidsfeest 3de KS
* 20 juni 2022: Schoolreis 1ste, 2de, 3de & 4de lj.
* 21 juni 2022: Zwemmen 3de lj.
* 23 juni 2022: Geen avondstudie – PV
* 24 juni 2022: Schoolreis 5de & 6de lj.
* 27 juni 2022: Sportdag LS
* 28 juni 2022: Zwemmen 3de lj.
* 29 juni 2022: Afscheidsreceptie 6de lj.
* 30 juni 2022: Laatste schooldag – einde om 11.40 uur // Rapport 4 LS

