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NIEUWSBRIEF SJT-BSA / 30 september – 7 oktober 2022 
 

Kleuterschool 
 
Algemeen: Voor de aankleding van het Grootouderfeest zijn wij nog op zoek naar lege cd's of cd-roms. 
Heb je er thuis ergens liggen, dan mag je deze bezorgen aan de klasjuf. 
* Eendjesklas: De voorbije week werkten we al rond het thema ‘Kijk eens wat ik kan’. Zo oefenden we 
op het zelf aan- en uitdoen van onze jas, het zelfredzaam zijn op het toilet, het maken van onze 
boekentas… Volgende week werken we nog wat verder rond dit thema. Probeer ook thuis de 
zelfstandigheid van je kleuter te stimuleren. 
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Volgende week maken we ons knip- en plakwerkje af. Hierna gaan we van 
start met het thema: ‘Mag ik eens in je potje kijken?’. 
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken we verder rond huisdieren. Onze uitstap naar de 
boerderij gaat door, met dank aan alle chauffeurs! Op vrijdag komt Basje de hond op bezoek. 
* Kikker- & Varkentjesklas: Volgende week staat onze geplande uitstap naar de Hooibeekhoeve op het 
programma. De Kikkertjes gaan maandag, de Varkentjes op vrijdag. We zullen daar de hele dag mee 
kunnen spelen en werken op de boerderij. Om zich helemaal in te leven die dag, mogen de kleuters 
verkleed komen als boer of boerin.  
In de Varkentjesklas zijn we nog op zoek naar vervoer voor 4 kinderen heen en terug. De lijst hangt in 
onze gang uit, je mag je naam daar noteren. Hopelijk komt dit nog in orde, anders kan onze uitstap 
niet doorgaan... 
Zo zijn we gekomen aan het einde van de eerste schoolmaand. Zoals beloofd zullen de foto's van 
afgelopen maand één van de komende dagen op de website verschijnen. Neem alvast een kijkje. 
 

Lagere school 
 
* 1ste leerjaar: Ons eerste werothema zit erop. Maandag volgt de eerste toets. Deze toets kan in het 
weekend geoefend worden op ScoodlePlay: de juffen hebben in de deur een taakje klaargezet met als 
titel 'toets wero'. Veel oefenplezier... 
* 2A: Donderdagvoormiddag gaan we naar de Warande. Wij gaan kennismaken met Bib en Begijn. Dit 
betekent dat we op ontdekking gaan naar de bibliotheek en naar het Begijnhof. 
* 5de leerjaar: In oktober nemen we deel aan een project rond 'Dode hoek en zichtbaarheid' in het 
stadspark van Turnhout.  
Meer informatie vind je later in de brief in de postmap van jouw kind. Mogen we hierbij alvast vragen 
om de fiets van jouw kind ZEER GOED na te kijken en eventueel in orde te brengen in de komende 
week? 
 

Agenda 
 
* 1 oktober 2022: Spaghettidag BSA 
* 10 oktober 2022: Vrije dag 
* 18 oktober 2022: Geen avondstudie – PV 
* 21 oktober 2022: Kijkdag instappers 9.00 uur 
* 26 oktober 2022: Grootouderfeest KS 
* 28 oktober 2022: Rapport 1 LS 
* 31 oktober – 6 november 2022: Herfstvakantie 


