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Welkom aan de nieuwe leerlingen ! 

Maandagochtend 26 februari maakte juf Lien 
plaats op de bank in haar klasje voor Sofia. In het 
tweede leerjaar van juf Gitte werd er een stoeltje 
bijgeschoven voor Nessa. 

We hopen dat deze nieuwe Burgstraatbengels zich, samen met hun 
ouders, snel thuis zullen voelen op onze school. 

 Op zoek naar knuffels 

Juf Lieve ( middagmoeder van de kleuterschool ) is op zoek naar knuf-
fels : grote, kleine, dikke, dunne, groen of geel … ze zijn allemaal welkom. 
Juf Lieve gaat zich als heuse knuffelmoeder over hen ontfermen en wil 
deze knuffels tijdens de middagen gebruiken voor onze kleuters. Ouders 
die nog knuffels in hun bezit hebben en er geen blijf mee weten mogen 
deze aan de kleuterjuffen geven, die zorgen er dan voor dat elke knuffel 
een plaatsje vindt bij juf Lieve ! 
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De ooievaar 

Elena ( 9 januari 2018 ), zusje van 
Leandro Van Laer ( 1KOA ). 

Wij wensen Leandro en de fiere ou-
ders veel geluk toe met dit nieuwe 
leven in huis ! 

 

Kennismakingsdag voor nieuwe kleuters 

Op woensdag 28 maart  (08u45) no-
digen we graag de ouders en de nieu-
we kleuters (geboren vóór 17-10-
2015 ) uit om kennis te maken met de 
werking van onze onthaalklas. Na een 
rondleiding door de school volgt een 
uiteenzetting door juf Lien over de klas-

werking en zal er zeker een antwoord gegeven worden op al uw 
vragen betreffende praktische zaken. Men zegge het voort !  
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Al een kijkje verder...  

Volgend schooljaar 2018-2019 

Al enkele data om mee rekening te houden:  

Maandag 01-10-2018: Lokale verlofdag 1 

Maandag 04-02-2019: Lokale verlofdag 2 

Woensdag 21–11-2018 : Pedagogische studiedag ( de overige studie-
dagen moeten nog ingepland worden ) 

Zaterdag 25-05-2019 : Vormsel om 10u30 

Zondag 09-06-2019 : Eerste communie om 09u30 

Scholenproject "G-sport en jeugd" 

Op maandag 26 maart werken we met het vijfde leerjaar mee aan het scholenproject 
"G-sport en jeugd". We laten onze leerlingen kennismaken met G-sporters en hun 
sport. Mensen met een beperking sporten natuurlijk ook. Maar hoe sporten zij ? Welke 
moeilijkheden ondervinden ze ? Welke aanpassingen hebben ze nodig? ...  

We gaan dit aan den lijve ondervinden. Iedereen 
wordt op maandag 26 maart verwacht in sportieve 
kledij en sportschoenen. Alvast dank aan onze G-
sporters die ons willen laten kennismaken met hun 
sport.  

Batterijen 

Uw lege batterijen zijn nog steeds heel erg welkom op school. We spa-
ren ze in onze “Bebat-trommel” ( die in de erker naast het secretariaat 
staat en in de kleuterschool naast de deur van de turnzaal ) en ontvan-
gen voor elke volle trommel die we laten ophalen een aantal spaarpun-
ten, waarmee we spel – en/of didactisch materiaal kunnen aankopen 
voor de school. Tijdens de periode van 26 februari tot 18 maart krijgen 

we dubbele punten voor elke opgehaalde kg. Helpen jullie mee ? 

Nationale pyjamadag op 9 maart  

Op vrijdag 9 maart nemen we met de ganse school deel aan de nati-
onale pyjamadag van Bednet. We vragen alle kinderen op die dag in 
pyjama naar school te komen. De kleuters mogen als extraatje een 
knuffel meebrengen, de kinderen van de 
lagere school brengen hun pantoffels mee. 
Er zal die dag in de klas duiding gegeven 
worden aan de kinderen omtrent Bednet en 
er zullen aangepastie activiteiten georgani-
seerd worden in de klas.  

We rekenen op een massale deelname , 
dus …. Alle pyjama ‘s op post ! 

Krokodil met kiespijn 

Juf Lily van 2KOA is op zoek naar het spelletje “ Krokodil met kiespijn “. Wie het 
spel in zijn/haar bezit heeft en waar de kinderen er niet meer naar omkijken, mag 
dit altijd aan haar schenken. Haar eeuwige dank en een brede glimlach zullen je 
deel zijn ! :-) 
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SVS 

Elke maand organiseren SVS en de sportleerkrachten één of meerdere 
sportactiviteiten op woensdagnamiddag voor de 1e, 2e en/of 3e 
graad. U kan de activiteiten in de kalender terugvinden en het in-
schrijvingsbriefje op onze website. Briefjes binnenbrengen ten laatste 
maandag voor de gekozen activiteit. 

Themawerking in de kleuterschool 

Wij leven heel erg mee met de familie van … 

Tuur (1KOA) en Door (OKO) Seyen en hun familie bij het 

overlijden van hun overgrootmoeder. 

Nand (3KOA) en Stan (1KOA) Helsen en hun familie bij 

het overlijden van hun grootmoeder. 

maart 

KLAS Week 28 

 

Week 29 Week 31 Week 32 
( 5– 9 ) (12 - 16) ( 19-23)  (26-30) 

Thema Thema Thema Thema 

OKO Knuffels Feest voor papa! De kip en het ei Pasen 

1KOA De kleuren Vaderdag Het kippenhok Pasen 

1KOB De kleuren Vaderdag Het kippenhok Pasen 

2KOA Meetkundige figuren Mijn papa is... Van ei tot kip Op ontdekking in de tuin 

2KOB Vormen Vaderdag Pasen Pasen 

3KOA 

Hé, hé, doe je mee? 

Sport is fijn voor groot 

en klein! 

Hé, hé, doe je mee? 

Sport is fijn voor groot 

en klein! 

Hoera! Het is Pasen, wij 

smullen chocolade! 

Hoera! Het is Pasen, wij 

smullen chocolade! 

3KOB 

Hé, hé, doe je mee? 

Sport is fijn voor groot 

en klein! 

Hé, hé, doe je mee? 

Sport is fijn voor groot 

en klein! 

Hoera! Het is Pasen, wij 

smullen chocolade! 

Hoera! Het is Pasen, wij 

smullen chocolade! 

Met vriendelijke groeten , 

Schoolteam Burgstraat 

Kris Karremans, directeur 

Kwartierlezen 

Alle dagen wordt er in onze school gelezen dat het een lieve lust is. 
Mogen wij de ouders er nog eens aan herinneren om het boek waar je 
kind thuis in leest ook mee naar school te geven ? Dankjewel ! 
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Maart 
DONDERDAG 1 

L1 Zwemmen  

VRIJDAG 2   

ZATERDAG 3   

ZONDAG 4   

MAANDAG 5   

DINSDAG 6 Ouderraad 20u 

WOENSDAG 7 
L2 Zwemmen  

SVS Zwemmarathon L1 
t.e.m. L6 

Algemene infoavond KO 
18.00 u – 19.30 u 

DONDERDAG 8 
L1 Zwemmen  

Schoolfotograaf 

VRIJDAG 9 Nationale pyjamadag—Bednet 

ZATERDAG 10   

ZONDAG 11   

MAANDAG 12 Reservedag schoolfotograaf 

DINSDAG 13   

WOENSDAG 14 
L2 Zwemmen  

DONDERDAG 15 
L1 Zwemmen  

L3 Bezoek Chocoladefabriek 

VRIJDAG 16 TAWAPI : ophalen van taarten—wafels—pizza 

ZATERDAG 17 Feestvergadering OR 2 

ZONDAG 18   

MAANDAG 19 Start vrije inschrijvingen 

DINSDAG 20   

WOENSDAG 21 
L2 Zwemmen  

SVS Danone Nations Cup 

8-8 L5 & L6 (Leunen) 

DONDERDAG 22 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 23   

ZATERDAG 24   

ZONDAG 25 Lentefeest 

MAANDAG 26 L5 G-sport en jeugd VM L4 Sportdag Axion 

DINSDAG 27 
L1-2 Sportdag Leunen L3 Sportdag Axion 
Oudercontact KO 

WOENSDAG 28 Kennismakingsdag 0KO 
L2 Vrij zwemmen  

DONDERDAG 29 
L1 Vrij zwemmen  

VRIJDAG 30 Paasontbijt   

ZATERDAG 31   


