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Koningin Astridlaan afgesloten van 3 t.e.m. 7 juni
Door werken aan de grachten zal de Koningin Astridlaan deels afgesloten zijn van maandag 3 juni tot
en met vrijdag 7 juni 2019.
Tijdens de werken gelden volgende extra verkeersmaatregelen:
−
De Koningin Astridlaan zal afgesloten zijn tussen de Visbeek en het kruispunt met de Oude
Beersebaan en Stoktsestraat.
−
Voor en na schooltijd zal de weg open zijn voor doorgaand verkeer tussen 08.15 uur en 8.40 uur,
en tussen 15.15 uur en 15.45 uur, op woensdag tussen 11.50 uur en 12.15 uur.
−
De Stoktsestraat, de Oude Beersebaan en de Koningin Astridlaan van aan het kruispunt met de
Hertoginstraat tot aan de Visbeek worden tijdelijk doodlopende straten en zullen uitsluitend
toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer.
−
Er is een omleiding voorzien via de Nassaulaan, de Steenweg op Antwerpen en de Koningin
Astridlaan.
−
Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen de werken passeren.
De planning van werken is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden en soms ook andere
onvoorziene zaken, deze kan dus nog wijzigen. Alle informatie vindt u ook op
www.turnhout.be/wegenwerken.
Tekenbeten
Onze leerlingen maken graag gebruik van onze ‘groene’ omgeving. Ze spelen op het grasveld of onder
de bomen. Zo nemen zowel kleuters als onze leerlingen hun picknick in onze tuin als het zonnetje
schijnt. Maar in bomen, struiken of gras zitten ook ‘teken’. Deze ‘tekenbeten’ kunnen gevaarlijk zijn
(ziekte van Lyme). Een dagelijkse controle bij een douchebeurt kan veel onheil besparen.
Kleuterschool
* Schoolreis: Dinsdag 11 juni gaan we op schoolreis naar Speelstad en Toverstad te Wechelderzande.
De schooluren blijven die dag hetzelfde, de kleuters mogen op het einde van de dag ook in de klas
opgehaald worden.
Gelieve je kleuter makkelijke schoenen (liefst zonder veters) en speelkledij aan te geven. Tijdens de
middag krijgt elke kleuter een frietje met snackje. Ook een vanille-ijsje is inbegrepen. Gelieve
voldoende water mee te geven. De prijs van deze schoolreis bedraagt € 11,00 en zal verrekend worden
op de schoolrekening van het 3de trimester. Dank je wel aan onze ouderraad die een deel van de
vervoerskosten op zich zal nemen!
De Nijntjesklas houdt schoolreis op school. Wij hebben er alvast heel veel zin in!
* Nijntjesklas: Omdat onze kleuters graag met water experimenteren, willen we hen dit zeker niet
onthouden. We combineren dit met een diertje wat hen ook altijd wel boeit... Zo komen we bij het
thema “Als een vis in het water”. We vieren feest voor de jarigen van de maand mei en nemen afscheid
van Matias.
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* Vosjes-, Beren-, & Egeltjesklas: Volgende week wordt het heel goed weer. We gaan daar zeker van
genieten! Ons thema is “Water en zand”. Zorg er zeker voor dat je geen al te beste kleding aangeeft.
Vergeet bij mooi weer je kleuter niet in te smeren ’s morgens.
* Muizen- & Eendjesklas: De komende 2 weken werken wij rond het thema “Ik in het verkeer”. Met het
verkeer hebben wij, maar ook onze kleuters, dagelijks te maken. Ze rijden mee op de fiets of in de auto.
Ze krijgen al vroeg te maken met regels waar ze zich aan moeten houden in het verkeer: op de stoep
blijven, goed uitkijken bij het oversteken, … Tijdens de tweede week werken we nog verder rond dit
thema maar voornamelijk over de fiets. De kleuters mogen ergens in die week hun fiets meebrengen
naar school. We wachten het weer nog af om hier een dag voor te prikken… Hou de volgende
nieuwsbrief goed in de gaten want daar zal in vermeld staan wanneer de kleuters hun fiets mee naar
school mogen nemen.
Op maandag 3 juni start er een nieuwe kleuter in de Muizenklas. We heten Aryan van harte welkom!
* Kikker- & Varkentjesklas: Er valt nog heel wat te beleven in het letterwinkeltje van opa Brom. In de
Kikkerklas starten ze daarom met dit thema. De Varkentjesklas gaat hiermee nog een weekje verder.
Elk jaar gaan we met de derde kleuterklas naar een melkveebedrijf om te kijken hoe het er daar aan toe
gaat. Maar dit jaar lag dat een beetje moeilijk omdat de hooibeekhoeve te Geel dicht was vanwege
verbouwingen. Maar nu hebben we geluk. We kregen pas bericht dat ze toch terug open zijn, en we
konden nog een bezoek regelen nl. 25 juni. Voor die dag zijn we op zoek naar vervoer. Zet die datum
alvast in je agenda, verdere info volgt nog.
Lagere school
* 1ste leerjaar: In klas 1A mogen de kinderen op vrijdag 7 juni een knuffelbeertje meebrengen.
* 3de leerjaar: Op donderdag 6 juni gaan we op verkenning in de stad Turnhout. Wij zullen op zoek
gaan naar de mooiste plekjes en troeven van de stad. Met een gepland bezoek aan het
speelkaartenmuseum en het kasteel kan het niet anders dan een leerrijke dag worden. Alle kinderen
zorgen voor een rugzak met picknick, tussendoortje, genoeg drankjes, goede stapschoenen en
aangepaste kledij! Hopelijk is de zon ons ook goedgezind!
* 4de leerjaar: Maandag 3 juni gaan we met de klas onze fiets controleren of deze volledig in orde is.
Je plaatst de fiets op het grasveld naast de kleuterspeelplaats ofwel in de fietsenloods van onze school.
Begin juni zullen we onder begeleiding van de stadsdiensten, verkeersles krijgen in het Stadspark. Zorg
dat je fiets volledig in orde is en breng ook je fietshelm en fluo-hesje mee! Voor klas 4A gaat dit door
op vrijdag 7 juni, voor klas 4B op dinsdag 11 juni en klas 4C is dinsdag 4 juni aan de beurt. De
verkeerslessen gaan telkens door in de namiddag. We zullen dan wel pas rond 15.50 uur op school zijn.
Vrijdag 14 juni gaan we op school onze fiets eens grondig poetsen. Breng een zachte spons en enkele
oude vodden mee!
Agenda
* 27 mei 2019: Sportdag KS
* 28 mei 2019: Zwemmen 2de lj. // Oudercontacten 1KK & 2 KK
* 29 mei 2019: Vrije dag voor de leerlingen – pedagogische studiedag
* 30-31 mei 2019: Vrije dagen - Hemelvaartsdag + brugdag
* 3 juni 2019: Instapdag
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* 4 juni 2019: Zwemmen 2de lj.
* 5 juni 2019: Dankdag Helpende Handen
* 10 juni 2019: Vrije dag – Pinkstermaandag
* 11 juni 2019: Zwemmen 2de lj. // Schoolreis kleuterschool
* 17 juni 2019: Geen avondstudie – PV
* 18 juni 2019: Zwemmen 2de lj.
* 19 juni 2019: Afscheidsfeest 3de KK – 10.00 uur
* 20 juni 2019: Boshuisje 4de lj.
* 21 juni 2019: Schoolreizen lagere school
* 25 juni 2019: Zwemmen 2de lj. // Sportdag LS
* 26 juni 2019: Afscheidsreceptie 6de lj. – 19.30 uur
* 28 juni 2019: Rapport 4 // Laatste schooldag – einde school om 11.40 uur

