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Racisme
De laatste tijd komen meldingen binnen van ouders die aan de schoolpoort met racistische uitlatingen
te maken krijgen. Als school nemen we een duidelijk standpunt in: racisme kan niet. Iedereen die én
het schoolreglement én ons opvoedingsproject ondertekent, is welkom op onze school. Aan de
slachtoffers van racisme kunnen we enkel de raad geven om klacht in te dienen bij politie.
Laten we ons inspireren vanuit ons opvoedingsproject: “Samen werken, samen leven”. We hebben de
anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. De culturele en levensbeschouwelijke
verscheidenheid binnen onze scholen is daarbij geen hinderpaal, maar juist een bron van rijkdom. De
school is een oefenplaats voor zorgzaam samenleven.
Walter Van Eygen
Directeur BSA

Bart Meurisse
Algemeen directeur

Schoolfoto’s
Vergeet niet om de schoolfoto’s van je kind nog te bestellen. De besteltermijn loopt op af op 19
november 2019! Nadien is het niet meer mogelijk om nog foto’s te bestellen.

Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Buiten wordt het kouder… De sjaals, mutsen en wanten mogen
weer bovengehaald worden. Mogen we jullie vragen om alles goed te voorzien van naam. Als er dan
spullen kwijtraken, komen ze hopelijk snel terug bij de juiste kleuter.
In functie van zelfredzaamheid “Ik kan het zelf!” willen we vragen om voor onze jongste kleuters enkel
WANTEN mee te geven, liefst met een touwtje door de mouwen dat vastgemaakt is aan de jas.
Tot en met woensdag werken we in onze klassen nog verder rond gaatjes, maar vanaf donderdag
beginnen we af te tellen naar de komst van de Sint! Dat gaat spannend worden...
* Muizen- & Berenklas: We deden zo ons best maar het slijm maken is mislukt. We hebben er wel mee
kunnen spelen, maar mee naar huis nemen dat lukte niet. De potjes komen dus mee terug naar huis
maar wel gevuld met …. zelfgemaakte popcorn! Smullen maar!
Volgende week houden we een observatieweek rond grove en fijne motoriek en experimenteren we
nog een beetje verder met allerlei soorten materialen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Joepie, de Sint is weer in het land! En dat is dan ook meteen het thema van
de komende weken. Speelgoed, schoenen, paard en snoepgoed, daar kunnen we heel wat rond spelen
en werken.

Lagere school
* 1ste leerjaar: Op donderdag 21 november zullen we in de klas een brief naar de Sint schrijven. Omdat
de kinderen van het eerste leerjaar nog niet zo veel kunnen schrijven, zal het gedeeltelijk een plakbrief
worden. Breng daarom die dag een aantal speelgoedfolders mee. Niets ontvangen in de brievenbus?
In hypermarkt Carrefour en in Fun liggen nog folders om mee te nemen. Die avond mag je als ouder
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de brief nog even nalezen (kwestie van op de hoogte te zijn van de wensen van je kind ). Stop deze
brief wel meteen terug in de boekentas, want we willen alle brieven op tijd bezorgen.
* 2de leerjaar: Volgende week nemen we deel aan een project in de Warande van Kunst in Zicht.
Wij gaan op zoek naar de kunstenaar in onszelf! Omdat dit de ganse dag duurt en wij te voet de
verplaatsing maken, willen wij aan de ouders vragen om gepaste kledij, een fluohesje en een
lunchpakket met drank mee te geven. Hierbij nog een overzicht wanneer welke klas naar de Warande
gaat: 2B: maandag 18 november; 2C: dinsdag 19 november en 2A: donderdag 21 november.
* 4de leerjaar: Dinsdag 19 november gaan we zwemmen. Vergeet je zwemzak niet!

Agenda
* 19 november 2019: Oudercontacten LS // Zwemmen 4de lj.
* 20 november 2019: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 21 & 26 november 2019: Oudercontacten KS
* 25 november 2019: Geen avondstudie – PV
* 26 november 2019: Zwemmen 3de lj.
* 28 & 29 november 2019: Schoolvrije dagen – Ped. studiedagen

