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Dag Beste ouders
Het einde van schooljaar komt stilaan in zicht. In de lagere school komt eerst nog een drukke periode
met toetsen. Maar daarna komt een leuke periode met sportdagen en uitstappen. De kleuters kunnen
van die uitstap komende dinsdag al genieten.
Voor we het jaar afsluiten willen we eerst nog een ouderbevraging doen: wat vindt u van onze school
en onze werking. Deze bevraging verschijnt volgende week online. Omdat we uw mening erg
belangrijk vinden, verschijnt de bevraging voor kleuters en lagere schoolkinderen apart, ook in het
Engels. Zo kunnen we nog meer ouders bereiken. De resultaten van de bevraging zullen op een
eerstvolgende vergadering van de ouderraad besproken worden. Het verslag hiervan zal ter inzage
liggen.
We zouden het erg op prijs stellen als ook u de tijd neemt om de enquête in te vullen.
Vriendelijke groeten,
Ronny Das
Directeur BSA
Vakantieboeken
Nog geen vakantieboek besteld? 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. 
Vakantieblaadjes
Ook dit jaar bieden we opnieuw de mogelijkheid aan om Vakantieblaadjes te bestellen voor de kleuters
van de 2de & 3de kleuterklas en de leerlingen van de lagere school. Meer info vindt u op het
infoblaadje dat vandaag met uw kind mee naar huis gaat.
De Vakantieblaadjes worden verrekend op de schoolrekening, u hoeft dus geen contant geld mee te
geven.
Info van De Lijn voor de leerlingen van het 6de leerjaar
Eerste jaar middelbaar = 1 maand gratis met De Lijn
Start je kind na de vakantie in het eerste middelbaar? Vraag dan een gratis probeerabonnement van De
Lijn aan. De bus- en tramchauffeurs nemen met plezier de rol van mama/papa taxi van je over.
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Probeer bus en tram een maand lang gratis uit
Met een gratis probeerabonnement kan je zoon of dochter de hele maand september op bus en tram*
stappen. Overal en altijd. Op schooldagen én tijdens het weekend.
*Uitgezonderd de Limburgse snellijnen met nummer 68, 178 en 179.

Aanvragen is eenvoudig
 Is je kind geboren in 2010? Dan ontving je vast al een brief van De Lijn over hoe je het gratis
probeerabonnement kan aanvragen. Dat verloopt zo:
o Registreer je vóór 17 augustus 2022 met het rijksregisternummer van je kind op
delijn.be/probeeractie.
o In augustus ontvang je dan het probeerabonnement per post.


Is je kind niet geboren in 2010, maar start hij/zij ook in het eerste middelbaar? Dan kreeg je géén
brief van De Lijn, maar geldt dezelfde procedure als hierboven. Vul op delijn.be/probeeractie het
aanvraagformulier in en laad het nodige attest op.
Duurzaam op stap met De Lijn
Met het probeerabonnement maakt je kind nu al kennis met bus en tram – en zo dus ook met
duurzaam vervoer. Een goede gewoonte die al jong start.
Vragen over deze actie?
 delijn.be/probeeractie
 070 220 200 (0,30 euro/min)
Kleuterschool
* BELANGRIJK: !!Wijziging schoolreis!!
Door een overboeking kunnen we helaas niet op schoolreis naar de Vossenberg. Daarom hebben we
een alternatief gezocht. De bussen zullen ons dinsdag naar 'Kinderweelde' in Meerhout brengen, waar
we gaan spelen in de speeltuin, genieten van een ijsje en onze eigen picknick. Rond half 4 zijn we terug
op school. De kleuters krijgen hierover vandaag nog een brief mee.
Wat brengen we mee? Onze rugzak met picknick, een doosje met fruit, een doosje met koekjes en onze
drinkfles en een reservebroekje (derde kleuterklas enkel indien nodig). Omdat het enkel een
buitenspeeltuin is, vragen we om de kleuters te kleden naargelang het weer: insmeren bij zonnig weer,
regenjas wanneer er regen wordt voorspeld. Wij duimen alvast voor mooi weer!
* Vosjes- & Eendjesklas: Deze week hebben we al hard gewerkt rond het thema ‘Verkeer’. Met onze
fluohesjes aan, zijn we eens gaan kijken naar een echt zebrapad. Hier hebben we geoefend hoe we
moeten oversteken. Volgende week werken we nog verder rond dit thema. Donderdag hebben we de
jarigen van de maand mei gevierd met lekkere fruitsaté ‘s die de kleuters zelf gemaakt hebben. Dat was
lekker smullen.
Dinsdag 7 juni gaan we op schoolreis. Lees zeker de extra brief die je meegekregen hebt, er is een
wijziging gebeurd.
Woensdag 8 juni komt de schoolfotograaf nog eens een keertje langs om onze instappers te
fotograferen. Van onze Eendjes en Vosjes wordt een individuele foto gemaakt en daarna wordt er een
klasfoto genomen.
Vrijdag 10 juni zullen we frietjes eten op school. Die dag moet je geen boterhammetjes meebrengen.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Maandag doken de Nijntjes letterlijk het nieuwe thema in. Ze werkten rond
het thema ‘(Onder)water’. Ze konden zwemmen in de zee, allerlei vissen bekijken, spullen kopen in de
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zwemwinkel en zelf boten schilderen. De Egeltjes zijn deze week gestart met puzzelen. Wat hebben we
weer hard gewerkt.
Op het einde van de week konden we al enkele dingen ontdekken van in de zee. Zo speelden we
onder meer met kinetische zand. Volgende week werken we verder rond het thema ‘(Onder)water’.
Als jullie thuis nog iets hebben liggen in het thema ‘(Onder)water’, mag dit altijd mee naar de klas
gebracht worden. Enkele voorbeelden: knuffels, boekjes, visnet, duikbril... Vergeet de naam van je
kleuter er niet op te zetten.
Vrijdag 10/06 moeten we geen boterhammen meenemen want dan eten wij lekkere frietjes op school!
* Muizen- & Berenklas: Volgende week is het een korte week maar dat houdt ons niet tegen om heel
veel samen te genieten en leuke dingen te doen. Op dinsdag gaan we op schoolreis, anders dan
gepland, maar het belooft zeker een hele leuke dag te worden! Hopelijk is de zon ook van de partij.
(Meer info kan je vinden op de extra brief die de kleuters vandaag mee naar huis kregen.)
De rest van de week werken we nog rond het thema ‘Diep onder de golven van de zee’. We spelen
met water en zand en maken een prachtig werkje... Jullie gaan verschieten! 
* Kikker- & Varkentjesklas: Deze week oefenden we voor het voetgangersbrevet en deden we onze
test. Dat was best een beetje spannend. Verder hebben we de rollen verdeeld voor het afscheidsfeest,
maar natuurlijk moeten we nog heel wat oefenen. Dat gaan we dan ook volgende week doen. Maar
eerst nog op schoolreis op dinsdag. Niet naar de Vossenberg zoals we dachten, maar dat gaat onze
pret zeker niet bederven. Dus pak die rugzakjes maar in!
Lagere school
* 1ste leerjaar: Denken jullie aan de activiteiten die de komende week gepland staan? Op donderdag 9
juni gaan 1B en 1C te voet naar de Warande voor een voorstelling van theater FroeFroe. 1A gaat op
woensdag.
Op vrijdag gaan we met z’n allen naar de Ponyhoeve.
* 2de leerjaar: Woensdag 8 juni gaan we te voet naar de Warande. We kunnen dan genieten van de
voorstelling ‘Roodhapje’ van Theater FroeFroe. We doen ons best om voor 12u05 terug te zijn.
* 3de leerjaar: Woensdag 8 juni gaan we te voet naar de Warande. We kunnen dan genieten van de
voorstelling ‘Roodhapje’ van Theater FroeFroe. We doen ons best om voor 12u05 terug te zijn.
Agenda
* 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.
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* 29 juni 2022: Afscheidsreceptie 6de lj.
* 30 juni 2022: Laatste schooldag – einde om 11.40 uur – opvang tot 12.30 uur // Rapport 4 LS

