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Kleuterschool
* Schoolreis: Nadat we hebben kunnen genieten van een lang weekend, gaan we dinsdag op
schoolreis. Zorg ervoor dat uw kleuter ’s morgens ingesmeerd is met zonnecrème, de gepaste kleding
draagt en gemakkelijke schoenen aanheeft die ze zelf aan en uit kunnen doen. We nemen onze
boekentas mee met daarin: water en een koekje. Frietjes en een ijsje is voorzien dus een lunchpakket is
niet nodig.
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: Volgende week werken we verder rond het thema “Als een vis in het water”.
* Vosjes-, Beren-, & Egeltjesklas: Dinsdag gaan we op schoolreis. Naast water en een koekje mogen
jullie ook een reservebroek en -onderbroek en een plastiek zakje meegeven.
Op donderdag 13 juni (bij goed weer) mogen onze kleuters hun fiets meebrengen. We parkeren deze
op het grasveld naast de speelplaats. We eten ook ijsjes voor de jarigen van de maand.
* Muizen- & Eendjesklas: Volgende week werken we nog verder rond het thema “Ik en het verkeer”.
We werken tijdens deze week voornamelijk rond de fiets. Op vrijdag 14 juni houden we een ‘fietsjesfrietjes-dag’.  We vieren deze maand nog heel wat jarigen en op deze dag maken wij er een groot
feest van. De kleuters mogen vrijdag hun fiets meebrengen naar school. We parkeren deze op het
grasveld naast onze speelplaats. De kleuters moeten die dag geen boterhammen meenemen. We eten
’s middags frietjes en een curryworst. Mmm…Joepie!
* Kikker- & Varkentjesklas: 19 juni is niet meer zo ver weg dus volgende week zal vooral in het teken
staan van het afscheidsfeest. Intussen spelen en werken we rond “Pluk van de petteflet”.
De lijst voor het vervoer naar de Hooibeekhoeve (uitstap op 25 juni) wordt opgehangen aan de deur
van onze gang.
* Kikkerklas: Op 20 juni is de Kikkerklas in de namiddag uitgenodigd in brasserie Flor bij de mama en
papa van Annabel. Ook hiervoor zoeken we vervoer (heen en terug) en kan u intekenen op de lijst aan
de deur van de gang.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Het einde van het schooljaar nadert... Er staan nog heel wat leuke activiteiten gepland.
In de postkaft van je kapoen zit een activiteitenkalender. Hang deze aan het prikbord en volg mee wat
jullie kapoen gaat uitspoken en mag meebrengen…
Vrijdag gaan we alvast naar de Ponyhoeve!
* 3de leerjaar: Omdat er in de maand juni nog zoveel op het programma staat, stopt het duo-lezen
voor dit schooljaar. Langs deze weg willen wij toch graag de ouders en grootouders die ons bij het
lezen wekelijks geholpen hebben nog eens extra bedanken voor hun inzet dit schooljaar. Alleen dankzij
hen konden wij de twee grote klassen verdelen in groepjes en hen zo op eigen niveau elke week twee
extra leesmomenten aanbieden. Dankjewel hiervoor!
* 4de leerjaar: Dinsdag 11 juni zal 4B, 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! De
verkeerslessen gaan door in de namiddag. We zullen rond 15.50 uur terug op school zijn.

BSA - KSA
Oude Beersebaan 35  2300 TURNHOUT  014 41 24 84  www.sjt-bsa.be
NIEUWSBRIEF SJT / 8 - 14 juni 2019

Vrijdag 14 juni gaan we met gans het 4de leerjaar op school onze fiets eens grondig poetsen. Breng
een zachte spons en enkele oude vodden mee!
* 5de leerjaar: Volgende week start de tweede boekpromotie. Kijk goed op je doelenlijst na wat er van
je verwacht wordt. Vergeet je USB-stick met je PowerPoint niet mee te brengen. Oefen alvast goed om
voor te lezen uit je boek. We zijn benieuwd! Veel succes alvast!
Agenda
* 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

