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Collegefeest 
 
De voorbereidingen voor het collegefeest zijn volop aan de gang. Er zal weer een grimeerstand aanwezig 
zijn waar we ons kunnen omtoveren tot leuke personages! Naast de grimeerstand zullen er ook weer tal 
van volkspelen zijn waar we ons kunnen amuseren! Allen daarheen dus!  
 
Dessertjes voor onze dessertenbar zijn nog steeds welkom!  
 

Kleuterschool 
 
* Eendjes- & Vosjesklas: Onze paasmandjes zijn helemaal klaar. Nu maar hopen dat de paashaas ons 
een bezoekje brengt volgende week… Volgende week vieren we nog de jarige kleuters van maart. We 
gaan hiervoor toastjes maken met zelfgemaakte eiersalade.   
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week kregen we een paasboom in onze klas die we mochten versieren. 
Leuk! Volgende week maken we eiersalade. 
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken we verder rond thema ‘Pasen’. We brengen een 
bezoekje aan de kippen in het groot kippenhok. 
We gaan ook de jarigen van de maand vieren met een hele speciale paaspudding en wie weet… komt 
de paashaas wel langs! 
* Kikker- & Varkentjesklas: Ons thema Pasen loopt nog een weekje verder. Op vrijdag spelen we samen 
met de kinderen en de juffen van het eerste leerjaar een leuk paasspel en misschien volgt er dan wel 
een verrassing. Ook de maand maart loopt op zijn einde, dus tijd om te feesten voor de jarigen van de 
maand. 
Na de vakantie, op woensdag 19 april, gaan we met de derde kleuterklas naar het brandweermuseum 
in Ravels. We zoeken hiervoor ouders/grootouders die ons willen brengen en halen. Wie wil, kan ook 
daar blijven. We vertrekken op school rond 8.45 uur en vertrekken daar rond 11.15 uur terug naar 
school. Heb je zin om ons te vervoeren of om deze leuke uitstap mee te doen? Dan mag je intekenen 
via het ouderplatform. 
 

Lagere school 
 
* 5de leerjaar: Wij zijn in de klassen volop aan het leren hoe we ons op een veilige manier als fietser in 
het verkeer moeten verplaatsen. Daarbij komt heel wat kijken: welke verkeersregels gelden, wat 
betekenen al die verkeersborden, wie heeft wanneer voorrang... en nog zoveel meer. In de klas 
gebruiken we daarvoor de verkeersbundel, verkeerswerkbundel en de lessen en filmpjes op het 
digibord en op de padlet. Samen met jullie ouders kunnen jullie die leerstof omzetten in de praktijk in 
jullie eigen woonomgeving.  
Dit is de tip van de leerkrachten: fiets tijdens de paasvakantie samen met je ouders in de straten in jouw 
buurt. Bespreek onderweg samen welke verkeersborden jullie al leerden, wat ze betekenen, wie 
voorrang heeft enz. Zo word jij een superveilige fietser en kan je in jouw buurt aan iedereen het goede 
voorbeeld geven. Stuur gerust een foto naar je juf of meester van de fietsrit met je ouders. De 
leerkrachten kijken al uit naar hun fotogenieke 'FIETSKANJERS'. Succes, jongens en meisjes! 
 



                           
      BSA - KSA 

 
              Oude Beersebaan 35   2300 TURNHOUT   014 41 24 84    www.sjt-bsa.be 

NIEUWSBRIEF SJT-BSA / 24 - 31 maart 2023 
 

Op dinsdag 28 maart staat er een paasviering op de agenda. De leerlingen van het vijfde leerjaar zullen 
hun beste beentje voorzetten om deze eucharistie te voorzien van liedjes en teksten. Als ouder van een 
van onze leerlingen bent u van harte welkom vanaf 10.00 uur in de Pinksterkerk en mag u plaats nemen 
in de rechtse zijbeuk. 
 

Agenda 
 
* 28 maart 2023: Eucharistieviering (door 5de lj.). Welkom! 
* 31 maart 2023: Rapport 3 
* 3 – 16 april 2023: Paasvakantie 
* 17 april 2023: Instapdag 
* 20 & 25 april 2023: Oudercontacten kleuterschool + 6de lj. 
 


