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NIEUWSBRIEF SJT-BSA / 17 februari – 3 maart 2023 
 

Oudercontacten 
 
De inschrijfperiode voor de oudercontacten van de kinderen van het 1ste t.e.m. het 5de leerjaar, start 
straks om 18 uur via het ouderplatform. Je kan dan intekenen bij de klastitularis van je kind. Er zal 
tijdelijk een extra knop zichtbaar zijn in het menu van het ouderplatform.  
 
De oudercontacten vinden plaats op donderdag 9 en dinsdag 14 maart.  
 
De inschrijfperiode start op vrijdag 17 februari om 18 uur en eindigt op 28 februari om 18 uur. Je 
ontvangt na het boeken een bevestiging per mail.  
 

Fluo hesjes 
 
Na de krokusvakantie zijn de fluo hesjes niet meer verplicht: bij het begin en einde van de schooltijd is 
het al goed licht. Toch willen we het dragen van het hesje voor voetgangers en fietsertjes blijven 
promoten: gezien worden in het verkeer is zo belangrijk! 
 
Wie het hesje niet meer draagt, houdt het zelf bij tot volgend schooljaar. Vanaf de herfstvakantie 
verwachten we weer dat iedereen het draagt.  
 
Het dragen van de hesjes is zeer goed opgevolgd. Bravo voor ouders en kinderen! 
 

Kleuterschool 
 
* ALGEMEEN: De verloren voorwerpen kan je terugvinden in de inkomhal van de kleuterschool. Neem 
zeker eens een kijkje als je iets mist! 
* Vosjesklas: Welkom in onze Vosjesklas! We hebben achter de schermen al hard gewerkt en kijken er 
dan ook naar uit om onze nieuwe vriendjes te verwelkomen! Op maandag, dinsdag en woensdag mag 
je vanaf 8.25 uur de kleuters tot aan ons klasje brengen. Tot dan! 
* Eendjesklas: Deze week sloten we het project ‘Stofjes en zo!’ af met een stoet waarin we onze 
zelfgemaakte T-shirts konden tonen. Nu kunnen we genieten van de vakantie. Na de vakantie zullen we 
een weekje zonder thema werken. Op dinsdag en vrijdag zullen onze vriendjes van de Vosjesklas mee 
in onze klas komen spelen.  
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Dit was de laatste week van het thema 'Stofjes en zo!'. Tijdens onze stoet op 
vrijdag showen we onze zelfgemaakte creaties! Na de vakantie starten we zonder thema en vertrekken 
de activiteiten vanuit de interesses van onze Egeltjes en Nijntjes. 
* Muizen- & Berenklas: Wat een fantastisch carnavalsfeest was dit toch. Iedereen genoot ervan. 
Nu is het tijd voor een deugddoende vakantie. Na de vakantie starten we het thema ‘Dino’s’ op. 
* Kikker- & Varkentjesklas: Carnaval is weer voorbij, in onze klassen alleszins, dus tijd om er een weekje 
tussenuit te gaan en de batterijtjes weer op te laden. 
Na de vakantie gaan we ons gebit eens wat nauwkeuriger bekijken. Uitvallende tanden, wiebeltanden, 
het is iets waar we dagelijks mee te maken krijgen.  Er zijn heel wat klasgenootjes die al een paar 
tanden missen en dat kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan.  
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Lagere school 
 
* 2de leerjaar: Vergeet op dinsdag 28 februari zeker je zwemzak niet! Prettige vakantie! 
* 5de leerjaar: De meeste leerlingen staan al ver met hun spreekbeurt en sommigen hebben alles al 
uitgeschreven. Goed bezig allemaal! Je hebt nog tot maandag 27/02 om jouw versie in het net te 
maken (kijk zeker hiervoor in je bundel en je klasagenda). Na de vakantie gaan we de hoofdstukken uit 
het hoofd leren. We wensen jullie een fijne vakantie toe! Genieten maar! 
 

Agenda 
 
* 17 februari 2023: Start inschrijvingen oudercontact op het ouderplatform (1ste – 5de lj.) 
* 20 – 26 februari 2023: Krokusvakantie 
* 27 februari 2023: Instapdag 
* 9 & 14 maart 2023: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. 
* 16 maart 2023: Kangoeroewedstrijd 
* 20 maart 2023: Geen avondstudie – PV // Start kledingophaling 
* 22 maart 2023: Vergadering ouderraad 20.00 uur 
* 24 maart 2023: Kijkdag instappers na paasvakantie 9.00 uur 
* 28 maart 2023: Viering 5de lj. 
* 31 maart 2023: Rapport 3 


