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Website
Eindelijk is het zover! Dankzij een goede voorbereiding van onze werkgroep ICT en een aangename
samenwerking met Pixeo, stellen wij graag met heel veel trots onze vernieuwde website voor! Neem
snel een kijkje op www.sjt-bsa.be en ontdek het allemaal!

Schoolfoto’s
Voor dit schooljaar heeft onze schoolfotograaf, op ons verzoek, de individuele, familie- en klasfoto’s
online gezet. De nieuwe werkwijze heeft als voordeel dat er geen onverkochte foto’s meer zijn en dat
verkleint zo onze afvalberg.
Je kind krijgt een document van de schoolfotograaf mee naar huis. Dit document verwijst naar de
online-bestelsite, www.vdeonline.com, waarop je de unieke en beveiligde foto-ID kan ingeven die leidt
naar de foto’s van jouw kind online. Op de online-bestelsite kan je de individuele en de klasfoto van je
kind bekijken, bestellen en betalen via de duidelijke richtlijnen op de site zelf. Voor de bestelling
respecteer je wel de aangegeven termijn, vermeld op het document. Vraag jouw zoon of dochter dus
naar het besteldocument.
De foto’s worden na de afsluitdatum centraal op school geleverd. Wij zorgen voor de verdeling hiervan.
Een schoolfoto blijft een mooie herinnering aan de schooltijd. Aarzel dus niet om een bestelling te
plaatsen. Daarenboven kan je vrij de foto-ID delen met familie en vrienden, zodat ook zij een bestelling
kunnen plaatsen.
Indien het niet lukt om zelf een bestelling te plaatsen, mag je altijd hulp komen vragen op het
secretariaat. We helpen je graag verder.

Goedgemutst
Het wordt stilaan een traditie: de goedgemutste breiactie van Welzijnszorg en Innocent.
Ook dit jaar breien we weer graag mee voor het goede doel. Je kan een infobochure vinden aan het
prikbord van de pastorale werkgroep vooraan in de gang van mijnheer directeur. De mutsjes kan je tot
28 november binnenbrengen in klas 1A. Tot 3 december kan je ze zelf opsturen naar PAB Benelux t.a.v.
innocent, Generaal de wittelaan 17 bus 12, 2800 Mechelen.

Kleuterschool
* Nijntjesklas: Omdat het grootouderfeest voor de deur staat, gaan we ons hierop een beetje
voorbereiden. We luisteren al eens naar de muziek, oefenen onze eerste danspasjes en blijven we
vooral lachen want dit zal voor onze kleuters hun eerste grote optreden zijn.
* Vosjes- & Berenklas: Volgende week zullen we nog eventjes verder werken rond thema “Herfst”. Deze
week hebben we ook al heel hard genoten. We zijn een beetje meer buiten geweest en hebben ook
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lekkere pompoensoep gemaakt. Denken jullie ook nog even aan de inschrijvingen voor het
grootouderfeest? Dankjewel!
* Muizen- en Eendjesklas: Volgende week werken we nog verder rond het thema “Ritseldans en
notentaart”. We bereiden ons ook al een beetje voor op het grootouderfeest. Op woensdag 17
oktober organiseren wij onze eerste spelletjesvoormiddag. Tussen 9.00 uur en 10.00 uur mogen ouders
een spelletje komen spelen bij ons in de klas. Inschrijven kan aan het prikbord in onze gang.
Op donderdag 11 oktober gingen we naar de boerderij. Bedankt aan alle chauffeurs! We namen ook
lekkere pompoenen mee van de boerderij. Op donderdag vieren we de jarigen van de maand oktober
en eten we lekkere pompoensoep!
* Kikker- & Varkentjesklas: De herfst is weer daar. We zochten al herfstvruchten.
Maar nu gaan we op zoek naar andere typische herfstverschijnselen zoals spinnen, paddenstoelen en
pompoenen. We beginnen ook aan de voorbereiding van het grootouderfeest.

Lagere school
* Dag van de jeugdbeweging: Vrijdag 19 oktober is het de dag van de jeugdbeweging. De kinderen
mogen dan in hun uniform naar school komen.
* Oproep: Zijn er nog ouders die thuis Leeskriebels of andere leesboekjes van AVI-niveau 3 tot 9 in de
kast hebben staan die niet meer gelezen worden? Wij kunnen ze in de klas zeker gebruiken en onze
kinderen zouden er heel erg blij mee zijn. De boekjes kunnen altijd bezorgd worden in het derde
leerjaar.
* 3de leerjaar: Ons leesproject is vlot van start gegaan. Dank reeds aan al de bereidwillige helpers.
Zijn er nog ouders die thuis Leeskriebels of andere leesboekjes van AVI-niveau 3 tot 9 in de kast
hebben staan die niet meer gelezen worden? Wij kunnen ze in de klas zeker gebruiken en onze
kinderen zouden er heel erg blij mee zijn.
* 5de & 6de leerjaar: Maandag zullen we een Skype gesprek tussen het ISS (internationaal
ruimtestation) en leerlingen van het groot college live mogen volgen via YouTube. Twee leerlingen van
het zesde leerjaar gaan zelf een vraag stellen aan de astronauten. We kijken uit naar deze ervaring!

Agenda
* 16 oktober 2018: Zwemmen 4de lj.
* 22 oktober 2018: Geen avondstudie – PV
* 23 oktober 2018: Oudercontacten 1ste lj. // Zwemmen 3de lj.
* 24 oktober 2018: Grootouderfeest kleuterschool
* 25 oktober 2018: Oudercontacten 1ste lj. // Kijkdag instappers 9.00 uur
* 29 oktober - 4 november 2018: Herfstvakantie

