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FEEST!
Hier ben ik weer! De splinternieuwe poster van ons Collegefeest. Dit jaar nodigen we jullie uit op onze
wereldreis. Stappen jullie mee de wereld rond?
Zo’n coole affiche, die hoort bij jouw thuis aan het raam! Hang mij op! Zo weet iedereen dat onze
school op 5 mei feest.
Kom je meevieren? Breng je ouders, grootouders, broers, zussen, vrienden en familie mee.
We zoeken ook helpende handen en dessertjes voor het feest. Lees hierover meer in de brieven die
mee naar huis gaan met de leerlingen. Samen feest maken is tof!
Je kan juf Hanne ook een berichtje per mail sturen: sjt.bsa.secretariaat@telenet.be.
Bedankt!
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Mogen we vragen om lippenstiften, stikkies, ... thuis te laten? Het geeft enorm veel
conflicten en het is bovendien niet hygiënisch. Bedankt!
* Nijntjesklas: Volgende week tellen we af naar het paasfeest dat op vrijdag in ons klasje zal
plaatsvinden. We gaan ook een eitje bakken en hiervan proeven. Chocolade-eitjes mogen zeker niet
ontbreken in de aanloop naar Pasen.
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: Tijdens de voorbije week werkten we rond het thema “Pasen”. We
speelden met plastic paaseitjes, gingen aan de slag met verf en borstel, zongen liedjes, ...
Volgende week zetten we het paasthema nog even verder. We gaan eitjes bereiden en lekker smullen!
Tijdens deze week vieren we ook feest voor de jarigen van de maand.
* Muizen- & Eendjesklas: Wij werken volgende week verder rond het thema “Kippen en eieren”. We
kijken ook uit naar Pasen! Wij, juf An en juf Caroline, spelen samen poppenkast: er komt een
paashaasje bij ons in de klas op bezoek. Hij is al zijn eitjes kwijt en wij gaan hem helpen zoeken.
Misschien beloont hij ons met wat lekkere paaseitjes? We knutselen ook verder aan ons paasmandje.
Hier kunnen we in de paasvakantie eitjes mee gaan rapen. Op vrijdag houden we een paasfeestje in de
klas en vieren we de jarigen van de maand maart. We eten dan een lekkere paashaas-pannenkoeken!
Gelieve je kleuter die dag niet te veel boterhammen mee te geven.
* Kikker- & Varkentjesklas: We tellen af naar Pasen en dat is dan ook het thema voor volgende week.
Op maandag komt juf Shanti nog een dagje in de Varkentjesklas. Op vrijdag is er een
integratiemoment met het eerste leerjaar. We doen een aantal leuke estafettespelletjes en misschien is
de paashaas ons dit jaar ook niet vergeten…
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Lagere school
* ALGEMEEN: Zwembad Stadpark organiseert een actie. Gedurende de maand april kunnen de
kinderen van de Turnhoutse scholen doorgeven van welke school + klas ze zijn als ze komen zwemmen.
De klas die het vaakst komt zwemmen, wint een keer gratis pretbad met de klas tijdens de schooluren
op het einde van het schooljaar. Bewegen is gezond en op deze manier probeert Stadspark de jeugd
te stimuleren om te komen zwemmen. Volgende week krijgen de leerlingen een voucher mee naar
huis. Met deze voucher kunnen kinderen de eerste keer gratis een vriendje/vriendinnetje meenemen.
Succes!
* 1ste leerjaar: In klas 1B en 1C zijn we gestart met niveaulezen met 4 tot 6 (groot)ouders. Dank je wel
aan jullie bereidwillige hulp. Voor klas 1A zijn we nog op zoek naar extra krachten: we kunnen alvast
rekenen op 2 leesouders in 1A maar een extra ouder of grootouder zou nog welkom zijn. Alvast
bedankt!
Dit weekend worden ook onze klassen geboend. Normaalgezien wordt dat altijd in de zomervakantie
gedaan, maar dit jaar loopt het anders en zijn wij dus dit weekend aan de beurt. Maandag zullen de
klassen nog niet droog zijn. Daarom mogen alle onze leerlingen hun pantoffels mee naar school nemen
voor in de klas. Op de speelplaats mogen ze hun gewone schoenen aandoen.
Vrijdag houden we samen met de 3de kleuterklas een "Paasintegratie". We doen een aantal leuke
estafettespelletjes en gaan op paaseierenzoektocht. En wie weet krijgen we de paashaas wel aan de
lijn...
De leerlingen van 1C mogen volgende week kranten meebrengen naar de klas. We gaan de kranten
gebruiken in de knutselles.
* 3de leerjaar: Op dinsdag 2 april krijgen we de kans om met een gids op pad te gaan op het domein
van onze school. Hij zal ons wat uitleg geven over vogels en meer specifiek de bosuil. We zijn ervan
overtuigd dat het weer een leerrijke ervaring zal zijn. Het duolezen voor 3A komt hierdoor te vervallen.
* 6de leerjaar: Volgende week gaan we oefenen voor het fietsexamen. Het fietsexamen is een
praktische proef doorheen het centrum van Turnhout. Ieder kind van het zesde leerjaar toont op dat
moment aan dat het veilig, correct en vlot in het verkeer kan fietsen. Een goede voorbereiding is
daarbij essentieel. Het parcours wordt vooraf ingeoefend met de eigen klas, maar je kunt als ouder ook
altijd een keertje samen met je kind gaan oefenen. De fietsroute wordt goed aangeduid met pijltjes en
vind je op de volgende website: https://www.turnhout.be/fietsexamen-2. Veel succes!
6A oefent met de klas dinsdagvoormiddag, 6B dinsdagnamiddag en 6C woensdagvoormiddag (2 en 3
april). Mogen wij vragen dat elke leerling op dit moment voorzien is van een fiets die volledig in orde
is, een fluohesje en een helm (indien jouw kind een helm heeft)? Dank je wel!
Agenda
* 25 maart 2019: Geen avondstudie – PV
* 26 maart 2019: Zwemmen 2de lj.
* 27 maart 2019: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 2 april 2019: Zwemmen 2de lj.
* 4 april 2019: Kijkdag instappers 9.00 uur

