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Soep op de stoep
Wie dinsdag 12 februari een lekker tasje soep wil drinken voor het goede doel, brengt
een plastieken beker mee in een zakje en een kleine bijdrage (minstens 1 euro). Denk er
ook aan dat de verwarming enkele graadjes lager wordt gezet.
Kleuterschool
* Nijntjesklas: Jules wordt op maandag wakker en heeft allemaal rode vlekjes… Wat zou dat nu zijn?
We werken nog even verder met het thema “Jules is ziek”.
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: We komen in onze klasjes al rustig in de carnavalssfeer. Volgende week
gaan we ons extra goed voorbereiden op het carnavalsfeest!
* Muizen- & Eendjesklas: Boeken, tijdschriften, letters, … Dit wordt ons volgende thema!
In onze klassen kan je allerlei verschillende boeken vinden. We maken onze eigen bib in de klas,
bekijken de letters van onze eigen naam, … Onze juffen gaan ook een verhaal voorlezen in de andere
2de kleuterklas.
Maandag mag elke kleuter 1 boek mee naar school brengen dat hij/zij het leukste, mooiste of
grappigste boek vindt. Gelieve het boek van een naam te voorzien want het blijft de hele week op
school. Indien je thuis nog oude tijdschriften of kranten hebt, mag je deze ook altijd meegeven. Deze
zijn ideaal om in te kijken en om uit te knippen.
Ook oude boeken die je niet meer nodig hebt thuis, mag je meebrengen. Hier kunnen we onze
klasbibliotheek mee aanvullen. Enkel boeken die je niet meer nodig hebt, deze blijven in de klas en hier
moet geen naam op.
We proberen volgende week ook een bezoek te brengen aan de bibliotheek. We wachten nog even op
meer info van de bib en bekijken ondertussen ook nog het weerbericht om een geschikt moment te
kiezen. Woensdag 13 februari is het weer spelletjesvoormiddag van 9.00 uur tot 10.00 uur.
* Kikker- & Varkentjesklas: Maandag starten we met het verhaal 'Gewoon Fien'. Een verhaal over een
meisje dat bijzonder wil zijn. Ze vindt zichzelf zo gewoon, zo saai! Als de koningin een bezoek brengt
aan de school maakt Fien een mooie hoed voor zichzelf. Ze voelt zich er heel bijzonder mee - maar is
dat nou wel zo leuk? We gaan in die week beginnen met hoeden te knutselen. Kleuters die thuis leuke
lappen stof hebben of vormen die op een hoed lijken (we denken aan lichte bloempotten, oude
lampenkap of andere zotte vormen), mogen die meebrengen. Ook hoeden voor in onze winkel mogen
meegebracht worden (wel naamtekenen alstublieft!).
Lagere school
* 1ste leerjaar: We kennen nu alle letters! Dit gaan we volgende week vieren met een leuke
‘letterfeestweek’. Iedere dag staan er toffe activiteiten gepland! Hierover gaan we nog niets
verklappen… Als apotheose is er ons letterfeest. Jammer genoeg hebben we nog niet veel mailtjes
ontvangen. Graag voor donderdag laten weten of je al dan niet aanwezig zal zijn op het feest.
Vanaf nu zit het biebschriftje in de boekentas. Vooraan in het schriftje kleeft de opdracht. We maakten
alvast een voorbeeldje samen.
* 5de leerjaar: We starten met een nieuw thema “Jeans”. Het zou dan leuk zijn als alle leerlingen
volgende week met een jeansbroek naar school komen. Tijdens de lessen gaan we ook in hoeken

BSA - KSA
Oude Beersebaan 35  2300 TURNHOUT  014 41 24 84  www.sjt-bsa.be
NIEUWSBRIEF SJT / 9 - 15 februari 2019

werken. Daar maken ze kennis met ons strijkatelier. We willen vragen dat elke leerling een ongestreken,
propere zakdoek (ev. handdoek) mee naar de klas wil brengen om deze nadien mooi gestreken terug
mee naar huis te nemen. De leerlingen gaan de week daarop klasoverschrijdend werken in het
naaiatelier. Ze hebben hiervoor al een materialenlijstje gekregen. Dit mogen ze op woensdag 20
februari in een zakje met naam meebrengen. Moest je thuis nog een jeans op overschot hebben (bv. te
klein, versleten,...), mag je deze ook meebrengen om te 'verkopen' tijdens de dramales.
* 6de leerjaar: Omwille van de hervormingen binnen het secundair onderwijs lijkt het ons zinvol om u
nogmaals te herinneren aan de Scholenbeurs op de Campus Thomas More in Turnhout.
Op https://www.clb-kempen.be/ouders/ kan u ook meer informatie hierover vinden.
Praktisch:

* Wanneer?

* Waar?

Vrijdag 8 februari van 15.30 uur tot 19.30 uur
- Infosessie CLB: 16.30 uur, 17.30 uur en
18.30 uur.
Zaterdag 9 februari van 9.30 uur tot 12.30 uur.
- Infosessie CLB: 10.00 uur en 11.30 uur.

Thomas More Turnhout,
Campus Blairon 800
Gratis parkeermogelijkheid.

Op de website van ons ASO – www.sjt.be - vindt u ook meer informatie over de info-dagen van vrijdag
22 februari vanaf 17.00 uur t.e.m. 20.30 uur en zaterdag 23 februari 2019 vanaf 10.00 uur t.e.m. 12.30
uur.
Agenda
* 11 februari 2019: Geen avondstudie – PV
* 12 februari 2019: Zwemmen 2de lj.
* 19 februari 2019: Zwemmen 2de lj. // Uitstap Speelgoedmuseum 4de lj.
* 26 februari 2019: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. // Oudercontacten 3de KK // Zwemmen 2de lj.
* 27 februari 2019: Carnavalbal KS
* 28 februari 2019: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. // Oudercontacten 3de KK // Kijkdag instappers

