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Een deugddoende vakantie
Zoals eerder vermeld komen we uit een moeilijke periode. We kregen te maken met een acuut tekort
aan leraren. De meeste collega’s hebben zich dubbel geplooid om een goede schoolwerking te
garanderen ondanks de afwezigheid van zovele zieke collega’s. Dit onderwerp is aan bod gekomen op
de laatste ouderraad. Vandaag zet de ouderraad uit dankbaarheid alle collega’s letterlijk in de
bloemetjes. Heel attent. We voelen ons niet alleen erkend maar zeker ook gewaardeerd door deze
geste. ‘Dank u voor de bloemen…’ Het zou een paaswens kunnen zijn uitgesproken door zijne
Heiligheid. Graag wil ik iedereen een deugddoende vakantie en een zalige Pasen toewensen.
FEEST!
OPGELET! BELANGRIJKE WIJZIGING! Het rekeningnummer dat werd doorgegeven op de sponsorbrief
voor het Collegefeest, is niet correct!
Hier volgt het juiste rekeningnummer KBC BE69 7360 4560 1178. Onze excuses voor het ongemak!
Hier ben ik nog even terug, de poster van ons supertoffe collegefeest! Heb je mij al ophangen? Zorg
dat iedereen me goed kan zien! Wie weet win je wel een prijs...
Ben ik meer dan 1 keer thuis geraakt? Niet erg. Misschien wil oma of opa of de lieve buurvrouw mij ook
wel uithangen.
Alle helpende handen en dessertjes zijn nog steeds welkom!
Chocolade
De chocoladeverkoop was opnieuw een groot succes waarvoor dank aan alle kopers!
Wil iedereen even controleren of de juiste dozen mee naar huis zijn gegaan? Op elke doos kleeft het
etiket met de naam van uw kind. Per ongeluk een verkeerde doos meegenomen? Breng ze vandaag
terug naar school of geef even een seintje (014 41 24 84). Bedankt!
Er staan nog enkele dozen in de gang, vergeet ze niet op te halen. Tijdens de vakantieperiode is onze
school gesloten.
Honden
Overdag, tijdens de lesuren, worden op het collegedomein buurtbewoners toegelaten die vergezeld
zijn van honden. Het enige wat we vragen is dat het domein ‘proper’ wordt achtergelaten (geen
hondendrollen). ’s Morgens en ’s avonds en telkens een half uur voor en na de bel worden geen
honden toegelaten op de benedenspeelplaats – ook niet aan de leiband. Sommige leerlingen worden
aangetrokken door de honden en willen de honden benaderen door ze te aaien. Een onvoorzichtige
handeling, het plots opschrikken van de hond kan verkeerd aflopen. Daarom – uit hoofde van preventie
– kunnen we mogelijke bijtincidenten door de honden vermijden. We mogen toch rekenen op jullie
medewerking?!
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Kleuterschool
* ALGEMEEN: Woensdag 24 april is het buitenspeeldag. Ook in de voormiddag zullen we met de hele
kleuterschool buitenactiviteiten organiseren. Voorzie aangepaste kledij.
* Nijntjesklas: Wij hebben afscheid genomen van zes kleuters die in een ander klasje zullen starten na
de vakantie. Wij wensen hen veel plezier in hun nieuwe speelomgeving.
Na de vakantie starten er dan terug nieuwe vriendjes en nemen we rustig de tijd om elkaar wat beter te
leren kennen. Aan iedereen een fijne vakantie gewenst!
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: Deze week was weer een goedgevulde week. We maakten samen
eitjes klaar in onze klas, legden de laatste hand aan onze paasmandjes en als kers op de taart brachten
de paasklokken wat lekkers. We wensen jullie allen een fijne en deugddoende vakantie toe. Na de
vakantie gaan we aan de slag met het thema “Planten en zaaien”. Eens kijken welke kleuters er groene
vingers hebben. Iedereen mag na de vakantie een aardewerk potje (ongeveer zo groot als een mok)
meebrengen om te beschilderen.
* Muizen- & Eendjesklas: Na de paasvakantie beginnen we al uit te kijken naar het Collegefeest. We
zullen in onze klassen werken rond de landen Italië en Spanje en hier allerlei activiteiten rond
organiseren. Op dinsdag 23 april en donderdag 25 april komen er studenten van de kleuteropleiding
leuke activiteiten doen in onze klas. Voor ons optreden op het Collegefeest zijn we op zoek naar
flamenco-kleding voor onze meisjes. Deze mag je na de vakantie al meebrengen. Gelieve alles te
voorzien van naam.
Denken jullie er ook aan om het lievelingsrecept van mama mee te brengen tegen vrijdag 26 april? Zie
aparte brief. Onze spelletjesvoormiddag van 24 april kan niet doorgaan wegens de buitenspeeldag.
Deze wordt verschoven naar woensdag 22 mei. Moest je die woensdag kunnen, meld dit dan even aan
de klasjuf. Wij wensen jullie een fijne paasvakantie toe!
* Kikker- & Varkentjesklas: Wat we na de vakantie gaan doen, is nog een grote verrassing. In alle geval
komen juf Ine en juf Shanty nog een paar dagen in onze klassen. Verder wensen we jullie een zonnige
paasvakantie en een fijn Pasen!
Lagere school
* 1ste leerjaar: We hebben hard gewerkt en mogen nu lekker genieten van de vakantie!
Dinsdag na de vakantie gaan we in de namiddag naar de film 'Tesoros'. Een film van het filmfestival
MOOOV. We gaan met de bus. Fijne vakantie en een vrolijk Pasen!
* 2de leerjaar: Dinsdagvoormiddag 23 april gaan we met een natuurgids op pad op het domein van
onze school. Dinsdagnamiddag gaan we zwemmen. Vergeet dus zeker je zwemzak niet.
* 4A: Het ziekteverlof van juf Inge wordt verlengd tot het einde van het schooljaar. Juf Joke,
lerarenplatformer, zal klas 4A zolang leiden. We zeggen onze dank toe aan juf Lies en wensen juf Inge
een spoedig herstel toe.
* 5de leerjaar: In de week van 23 tot 30 april is het weer de jaarlijkse verkeersweek en ook de leerlingen
van het vijfde leerjaar doen mee. Hun kennis van de voorrangs- en verkeersregels, hun plaats op de
weg en de verkeersborden werd herhaald en bijgespijkerd in de klas de afgelopen weken. Nu is het de
beurt aan de leerlingen om zelf hun beste beentje voor te zetten door alles (verkeersmap,
verkeersbundel, huistaken en hoekenwerkpapieren) goed te lezen, te studeren, … kortom om alles op
te slaan in hun hoofdjes.

BSA - KSA
Oude Beersebaan 35  2300 TURNHOUT  014 41 24 84  www.sjt-bsa.be
NIEUWSBRIEF SJT / 6 - 26 april 2019

Om deze “woeste” arbeid wat af te wisselen, kunnen ze herhalingsoefeningen terugvinden op de
volgende websites: www.verkeerstoets.be en www.kijkuitopdefiets.be. Maar opgelet: de oefentoets
mag thuis al gemaakt worden, maar de echte toets is voor in de klas (5A op do 25/4, 5B op ma 29/4 en
5C op vr 26/4). Om dit verkeersdiploma te halen… moet je 17/25 scoren. Veel succes!!!
Banken op de boven- en benedenspeelplaats
Onze leerlingen mogen niet op de grond zitten noch op de boven- en noch op de benedenspeelplaats. Zij mogen wel gaan zitten op de houten zitbanken. Het is niet passend om kleuters of
andere leerlingen over de houten banken te laten lopen.
Agenda
*22 april 2019: Vrije dag - paasmaandag
* 23 april 2019: Instapdag // Zwemmen 2de lj. // Gidsbeurt 2de lj.
* 26 april 2019: Rapport 3
* 29 april 2019: Geen avondstudie – PV
* 30 april 2019: Zwemmen 2de lj. // Oudercontacten 6de lj. + 4A
* 1 mei 2019: Vrije dag – Feest van de Arbeid
* 2 mei 2019: Oudercontacten 6de lj. + 4A
* 5 mei 2019: Collegefeest BSA - ASO

