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Afhalen van de kinderen na schooltijd 
 
Om alles zo vlot en vooral veilig mogelijk te laten verlopen, hanteren we volgende regeling. 
 
Ouders van kleuters van de Eendjes-, Nijntjes-, Egeltjes-, Beren- & Muizenklas komen binnen langs de 
Rollebol. Niet over de speelplaats van de lagere school. 
 
Ouders van kleuters van de Kikker- en Varkentjesklas halen hun kleuter op aan de achterkant van het 
gebouw aan het grasveld bij de klas. Je kan de ingang nemen naast de fietsenstalling. 
 
Niemand mag binnen langs de voordeur/hoofdingang. 
 
Je mag de school niet verlaten langs de hoofdingang van de school want dan loop je met je kind recht 
tussen de aanschuivende wagens op de parking.  
 
Ouders van lagere schoolkinderen wachten op de beneden-speelplaats. Spreek met je kind af dat het 
dicht naar het muurtje komt zodat u snel contact kan maken. 
 
Gelieve dit ook zo af te spreken met grootouders die uw kind komen halen. 
 

Uitleendienst LS 
 
Een warme oproep aan iedereen die thuis speelgoed heeft liggen dat een tweede kans verdient op 
onze speelplaats.  
Onze uitleendienst wil graag springtouwen, diabolo's, badmintonrackets, hoepels... verzamelen om de 
kinderen op vrijdagmiddag een extra leuke speeltijd te bezorgen. 
 
Heb je iets liggen dat wij kunnen gebruiken? Bezorg dit dan voor 3 oktober aan het secretariaat. 
 

Spaghettidag 
 
Er zijn al heel wat inschrijvingen binnen maar er kunnen er nog veel bij! Inschrijven kan nog tot 23 
september ’22.  
 
Je kan hiervoor een mail sturen naar sjt.bsa.secretariaat@telenet.be of het invulstrookje invullen.  
 
Een gewone (vegetarische/halal) spaghetti met dessert kost € 14,00. Een kleine (tot 12 jaar) 
(vegetarische/halal) spaghetti met dessert kost € 10,00. Je mag het geld in gesloten omslag met 
duidelijke vermelding van jouw naam, afgeven op het secretariaat of aan de klastitularis. 
 

Warm aankleden 
 
De volgende dagen wordt nog fris weer voorspeld. Toch willen we het aansteken van de verwarming 
nog even uitstellen. Dit om financiële reden. Kleed daarom je kinderen warm aan, liefst in meerdere 
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laagjes zodat ze wat kunnen uitdoen als het toch warmer wordt. Zorg dat in alle kledingstukken hun 
naam staat. 
 

Kleuterschool 
 
* Eendjesklas: Ondertussen hebben we elkaar en de klas al wat beter leren kennen. Volgende week 
werken we nog een weekje verder rond ‘Naar school’.  
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Onze kleuters mogen woensdag zonder fruitje naar school komen. We vieren 
die dag de jarigen van de maand.  
Graag willen we iedereen er nogmaals aan herinneren dat op vrijdag de post mee naar huis gaat. De 
postkast kan je vinden tegenover onze klasdeur. Hier zitten vaak belangrijke documenten in. 
Volgende week werken we nog verder zonder thema. We maken onze kronen verder af en herhalen 
nog een keer de afspraken van onze klas.  
* Muizen- & Berenklas: Dinsdag is het groot feest in de klas en eten we pannenkoeken! Je kleuter mag 
gewoon boterhammen, fruitjes en koekjes meebrengen maar het kan wel zijn dat deze keer niet alles 
op is.  
Mogen we je vragen om zeker op vrijdag in de kastjes op de gang te kijken. In het vakje van je kleuter 
met zijn/haar symbool, kan je het postkaftje en eventueel knutselwerkjes vinden. Je mag dit zelf uit het 
vakje nemen. Denken jullie nog eens aan de controlefiche? We missen er nog enkelen.  
We willen iedereen ook met aandrang vragen om alles te naamtekenen: jassen, vesten en truien. Vaak 
doen kleuters hun trui uit en wordt die ergens gelegd, maar als wij dan vragen van wie het is, 
herkennen ze hun spullen vaak niet en zo geraken ze niet bij de juiste eigenaar.   
Denken jullie ook nog aan laarsjes voor je kleuter? Nu het weer slechter wordt, kunnen we deze wel 
gebruiken om buiten te spelen. Alvast hartelijk dank! 
* Kikker- & Varkentjesklas: Denken jullie nog aan het mailtje naar sjtkikkerklas@gmail.com of 
sjtvarkentjesklas@gmail.com? Van enkele ouders kregen we al een mailtje toegestuurd. Zij ontvingen de 
info en afspraken van de infoavond.  
Joepie, onze eerste klasuitstap is al in zicht. Op maandag 3 oktober gaat de Kikkerklas naar de 
Hooibeekhoeve te Geel, op vrijdag 7 oktober is het de beurt aan de Varkentjesklas. Daar mogen we 
een dagje meedraaien op het melkveebedrijf: koeien eten geven, stallen proper maken, verse melk 
drinken... We vertrekken om 8.45 uur op school en mogen opgehaald worden om 14.30 uur op de 
boerderij. Als je ons kan/wil vervoeren (mama's, papa's, oma's, opa's...), geef ons dan een seintje per 
mail of spreek ons even aan bij het ophalen van je kleuter. Alvast bedankt! 
 

Lagere school 
 
* 4de leerjaar: Volgende week krijgen we onder begeleiding van de stadsdiensten verkeersles in het 
Stadspark. Zorg dat je fiets volledig in orde is en breng ook je fietshelm en fluohesje mee! We zijn 
telkens ruim op tijd terug op school. 
Voor klas 4A gaat dit door op woensdag 21 september in de voormiddag. 
Voor klas 4B gaat dit door op donderdag 22 september in de namiddag.  
Hiervoor zijn we dringend op zoek naar ouders of grootouders die ons met de fiets kunnen begeleiden 
naar het Stadspark. Leerlingen hebben hiervoor vandaag een brief meegekregen. 
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* 5de leerjaar: De eerste spreekoefening voor alle leerlingen komt er aan: de actualiteit een week 
verzamelen en 1 hoofdpunt, samen met 3 kleine nieuwspuntjes, bijeensprokkelen en kort vertellen aan 
je klasgenootjes en je leerkracht. De juiste datum vind je terug in de schoolagenda. De juiste informatie 
en werkblaadjes krijg je tijdig van je leerkracht zodat je een week de tijd hebt om je spreekoefening 
voor te bereiden. 
 

Agenda 
 
* 20 september 2022: Zwemmen 3AB en 4AB 
* 26 september 2022: Schoolfotograaf // Geen avondstudie – PV 
* 27 september 2022: Zwemmen 3AB en 4AB 
* 28 september 2022: Vrije dag voor de leerlingen – ped. studiedag 


