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Dag Beste ouders
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er op en is al bij al goed verlopen. Natuurlijk bemoeilijken
de coronamaatregelen de vlotheid van het dagverloop. Over de inzet van de kinderen klagen we zeker
niet: ze doen erg hun best om alles veilig te laten verlopen.
Voor u willen we enkele items toelichten of verduidelijken. We willen u uitdrukkelijk vragen om het
schoolterrein onmiddellijk te verlaten als u uw kind heeft afgezet. In het bijzonder aan de ouders van
kleuters. Als uw kindje het moeilijk heeft bij het afscheid, houd dat afscheid dan zo kort mogelijk: een
zoen of een knuffel, tot bij de juf brengen en onmiddellijk vertrekken. Dit ritueel geeft duidelijkheid aan
uw kind. Ouders die blijven wachten tot na de schoolbel maken het de kleuterjuffen extra moeilijk: die
kinderen blijven naar de ouders kijken en willen er zelfs nog naartoe terwijl de juf juist alle moeite doet
om een rij te vormen om zo niemand uit het oog te verliezen en snel naar de klas te kunnen. Vandaar
onze uitdrukkelijke wens: breng uw kind tot bij de juf en verlaat de school.
Voor een vlottere doorgang op de parking vragen we elke bestuurder goed aan te sluiten en zeker in
de wagen te blijven zo lang u aanschuift. Zo kunnen we vermijden dat auto’s een gevaarlijke situatie
creëren op de Ring. Geef deze belangrijke info zeker door indien grootouders, buren of kennissen uw
kind komen ophalen.
Ik dank u voor uw begrip en actieve medewerking.
Ronny Das
Directeur
Algemene infoavonden
Zoals eerder aangekondigd gaan deze avonden niet door: we willen volwassenen niet méér
samenbrengen dan noodzakelijk. We vinden dit zelf jammer omdat het indruist tegen onze gastvrijheid
en open communicatie naar ouders toe. De leerkrachten zullen u de nodige klasinformatie op een
andere manier bezorgen.
Warme kledij
Zorg dat uw kind warm genoeg gekleed is omdat omwille van COVID-19 de ganse dag ramen en
deuren openstaan. Zelfs als binnenkort de verwarming aangaat, zal het fris blijven in de klas.
Bebat
2020 is al een moeilijk jaar geweest. Dat moeten we jullie als ouders van jonge kinderen niet meer
vertellen. Elk huis werd tijdens de lockdown namelijk in één klap een school én home office.
Bebat wil onze school een duwtje in de rug geven en organiseert van dinsdag 1 september 2020 tot en
met zaterdag 31 oktober 2020 een ‘dubbele’ Dubbele Puntenactie. Gedurende 2 maanden krijgen we
per ingezamelde kilo lege batterijen 2 punten in plaats van 1. Deze punten kan de school inruilen voor

BSA - KSA
Oude Beersebaan 35  2300 TURNHOUT  014 41 24 84  www.sjt-bsa.be
NIEUWSBRIEF SJT-BSA / 4 – 11 september 2020

leuke items uit de Bebat webshop. Aangezien ook de Bebat inzamelpunten tijdelijk hun deuren
moesten sluiten, vermoeden we dat jullie zeker wel wat lege batterijen thuis liggen hebben.
Dit is dan ook een warme oproep om ze in de maand september of oktober binnen te brengen op
onze school in de groene ton in de inkomhal.
Opgelet! Enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen zijn toegelaten voor de inzameling op school.
Industriële en professionele batterijen tellen niet mee voor de actie. Niet zeker of je een bepaalde
batterij mag meegeven? Vraag het even na bij juf Lieve of kijk op de affiche die boven de inzamelunit
van Bebat hangt. Meer informatie over de actie vind je op de Bebat blog!
Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al op. Wat hebben
onze kleuters dat al goed gedaan! Af en toe vloeiden er nog weleens traantjes, maar die verdwenen
gelukkig snel. Zo konden we al volop spelen in onze klas, met onze nieuwe vriendjes en de juf. Tijdens
de volgende weken zullen we nog verder aandacht besteden aan het leren kennen van elkaar, de juf,
onze klas, de school…
De kleuters van de Eendjesklas (die het nog niet gedaan hebben) mogen nog een A4-papier met foto’s
van het gezin meebrengen.
De kleuters van de Nijntjes- en Egeltjesklas mogen 1 gezinsfoto meebrengen.
Gelieve alle fruit-, koeken- en brooddozen, drinkflessen, jassen… te voorzien van de naam van je
kleuter.
* Muizen- & Berenklas: Een nieuw schooljaar, een nieuwe start, een nieuwe juf… Wij werken volgende
week verder rond het thema “Mijn klas, mijn vriendjes”. Tijdens dit thema krijgen de kleuters de kans
om terug te wennen aan het naar school gaan, de school- en klasomgeving te verkennen, de nieuwe juf
en klasgenootjes te leren kennen en regels en afspraken te ontdekken. Maandag zit er plots ook een
nieuw vriendje bij ons in de klas. Het nieuwe vriendje is “Loeloe”. Ze is nog nooit naar school geweest
en zal de kleuters vragen om samen met haar de klas en onze school verder te ontdekken. Spannend!
Gelieve je kleuter tegen maandag 7 september het volgende mee te geven:
- Laarsjes die op school mogen blijven. (Duidelijk tekenen met naam a.u.b.)
- Een rond kaasdoosje.
- Een doos met papieren zakdoekjes.
- Voor onze fotomuur enkele foto’s van het gezin, de grootouders, huisdieren…
Alvast bedankt!
* Kikker- & Varkentjesklas: Het begin is gemaakt, ons laatste kleuterjaar begonnen. We hebben al heel
wat spelletjes gespeeld om de juffen en de andere kinderen te leren kennen. Tijd om de hoeken van
de klas en onze school verder te ontdekken. Omdat de infoavond niet kon doorgaan, stuurden we de
klasinfo door via mail. Als je deze niet goed ontvangen hebt, geef dan een seintje aan de juffen. Onze
mailadressen zijn sjtkikkerklas@gmail.com en sjtvarkentjesklas@gmail.com.
Lagere school
* 1ste leerjaar: De eerste schoolweek is al achter de rug. Wat hebben de kapoenen van het eerste
leerjaar al veel geleerd! We leerden de letters i en k en het woordje ik. We telden tot 10 met Tientje Tel
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(én terug). We leerden al heel wat afspraken en gewoontes van de lagere school. Maar vooral... we
hebben er weer heel wat vriendjes bij!
* 4de leerjaar: Wij zijn erg blij dat we deze week jullie coronaproof hebben mogen verwelkomen in
onze klas! We leerden mekaar ook al beter kennen. In het vierde leerjaar zijn er vier nieuwe leerlingen.
We hebben al enkele dingen herhaald van Wiskunde en Spelling. We zijn er dus meteen in gevlogen!
Samen gaan we er een superleuk en leerrijk schooljaar van maken!
Vanaf volgende week gaan we om de beurt zwemmen. Dinsdag 8 september start 4A.
Dinsdag 15 september is het de beurt aan 4B. We verplaatsen ons met de bus naar en van het
zwembad.
* 5de leerjaar: ‘En action, en action, les filles et les garçons’. Inderdaad, onze leerlingen hebben deze
eerste week niet stil gezeten. De eerste woordjes Frans waren al te horen in de klassen, de eerste
herhaling van Wiskunde verscheen reeds op het bord, zelf nadenken over geluk en hoe je jezelf moet
oriënteren stonden al op het programma. Kortom… ‘en action, en action, les filles et les garçons’!
Agenda
* 8-09-2020: Zwemmen 4A
* 14-09-2020: Geen avondstudie – PV
* 15-09-2020: Zwemmen 4B
* 22-09-2020: Zwemmen 4A
* 29-09-2020: Zwemmen 4B
* 30-09-2020: Schoolfotograaf

