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Paasontbijt in de Burgstraat ! 

Het is en blijft een traditie …  Vrijdag 
voor de paasvakantie trakteert onze 
Ouderraad al onze leerlingen op een heerlijk paasontbijt. Er staan 
hardgekookte eitjes op het menu, boterhammetjes met confituur of 
choco … en er wordt chocomelk, fruitsap en water voorzien. Er zal 
weer volop gesmuld worden ! 

Onze leerlingen moeten zelf GEEN beker meebrengen naar school, 
er zijn voldoende bekers voorhanden. Er werd voor die middag ook 
geen soep besteld / aangerekend, de ervaring leert ons dat er voor 
soep geen plaats meer is na dat rijkelijke ontbijt. 
Heeft je kind een allergie ? Graag melden aan de juf ! 

Bedankt voor deze lekkere traktatie, Ouderraad ! 

Paasvakantie … tijd voor rapport! 

Uw kind brengt deze week zijn / haar rapport weer 
mee naar huis. Aangezien wij voor het paasrapport 
geen grote toetsenreeks voorzien, zoals met Kerst-
mis en het einde van het schooljaar, kan het voor-
vallen dat er minder vakonderwerpen aan bod ko-
men dan op de “ grote “ rapporten. Wij willen ook 
nog graag benadrukken, dat niet alleen de scores, 
maar ook de bedenkingen van de leerkracht en het 
welbevinden van uw kind van groot belang zijn bij  

jullie interpretatie van het rapport. 

NIEUWSBRIEF 

In deze nieuwsbrief: 

maart 11/ 2017-’18 

 

 Paasontbijt 

 Paasvakantie … tijd voor rapport ! 

 Geel op de fiets 

 De ooievaar 

 Kledinginzameling 

 Derde kleuterklas 

 Personeelsnieuws 

 Nieuwe AVI-normering 

 We leven mee met … 

 Curieuzeneuzen 

 Welkom aan de nieuwe kleutertjes 

 Gezocht ! 

 Themawerking kleuterschool 

 Vijf vinger test 

 Godsdienstkeuze 

Geel op de fiets  

Noteer alvast 3 mei 2018 in je agen-
da, want die dag stapt Geel op de 
fiets. Op deze dag wil de stad zoveel 
mogelijk werknemers, jongeren en 
kinderen motiveren om met de fiets 
naar het werk of naar school te ko-
men. Ook wij doen mee !  
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De ooievaar 

Meriam ( 14 maart 2018 ), zusje van Emily Gorgis 
( L4 A ) 

Wij wensen Emily, haar zussen en fiere ouders veel 
geluk toe met dit nieuwe leven in huis ! 

Kledinginzameling  

Kleding die niet meer gedragen wordt? Gordijnen die hun beste tijd gekend 
hebben? Riemen? Handtassen? Schoenen? … Alles mag je naar school brengen 
in plastic en dichtgemaakte zakken na de paasvakantie, tijdens de week 
van 16 tot en met 20 april. Op maandag 23 april wordt alles opgehaald. Het 
opgehaalde textiel wordt gewogen en in ruil daarvoor krijgt de ouderraad een 
bedrag dat wij integraal kunnen gebruiken voor 
onze kinderen.  

Dus … wie tijdens de paasvakantie een opstoot van 
opruimwoede voelt komen hoeft zich absoluut geen 
zorgen te maken … alles komt goed !  

  

Derde kleuterklas 

In de derde kleuterklas worden onze oudste kleuters met mondjesmaat voorbereid 
op de overstap naar het eerste leerjaar. Na de paasvakantie doen we er nog een 
schepje bovenop … Elke woensdag mogen de oudste kleuters tijdens de speeltijd 
naar de speelplaats van de lagere school, zodat ze er kennis maken met de “grote” 
kinderen en de gewoontes en afspraken van de speelplaats al leren kennen. Op 
deze manier hopen we dat de overstap naar het eerste leerjaar weer een beetje 
makkelijker wordt voor onze bengels. 

Personeelsnieuws 

 Juf An ( kinderverzorgster ) is nog steeds niet helemaal 

hersteld. Haar vervanging wordt ook de volgende periode 
verder opgenomen door juf Sabrina. 

 Juf Karin komt na de paasvakantie terug, joepie ! 

 Ook juf Greet ( ICT ) hoopt na de paasvakantie het werk 

weer te kunnen hervatten. 

 Juf Patricia ( bureau ) wordt nog verder vervangen door juf Ingrid. 

 Na de paasvakantie gaat juf Klaartje weer aan het 

werk. Langs deze weg bedanken we juf Ines heel erg voor 
al haar goede zorgen voor onze kleutertjes en haar inzet 
hier op school. We wensen haar veel succes in haar vol-
gende job ! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis5dLI0YLaAhUEIlAKHaY7DdcQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.dreamstime.com%2Fstock-illustratie-waslijn-en-kleren-image67646301&psig=AOvVaw1D7WzHeEPDSH49MpOsiGF3&ust
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDtLT05ozaAhUDyaQKHXDeAQ8QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.debabykraam.nl%2Fdb-wenskaart-bedankt.html&psig=AOvVaw33M1zly6JoVQfcqoAIDpAS&ust=1522250420664590
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Wij leven heel erg mee met de familie van … 

Noa ( L3A ) en Jonathan ( L1B ) Maes en hun familie bij het overlij-
den van hun oma.  

Brent Verlinden (L6) en zijn familie bij het overlijden van zijn opa. 

Heel veel sterkte in deze moeilijke periode. 

Nieuwe AVI—normering 

In maart werden de AVI-leesniveaus opnieuw getest .We maakten de start 
met de vernieuwde, methode-onafhankelijke toets. Een belangrijk verschil 
met de vorige toets is dat de leeskaarten door kinderboekenauteurs zijn 
geschreven , zodat ze goed aansluiten bij de belevingswereld van uw kind.  

Hierbij hoort ook een nieuwe normering. (zie tabel) 

Bij de interpretatie van de toetsresultaten maken we de vergelijking met 
de gemiddelde leerling, maar bekijken we ook de evolutie die uw kind 
doormaakt. 
Bij de keuze van boeken in de (school)bib hanteren we niet langer alleen 
deze AVI-niveaus, maar stellen we het leesplezier voorop. 

We leren uw kind voor de keuze van een boek de 5-vingertest aan. Vraag 
er maar eens naar ! 

AVI oud AVI nieuw (Ned. Klassen-
systeem) 

AVI nieuw Belg. klas-
sensysteem 

1 start start 

1-2 M3 Midden 1ste lj. 

2-3 E3 Einde 1ste lj. 

3-4-5 M4 Midden 2e lj. 

4-5-6 E4 Einde 2e lj. 

5-6 M5 Midden 3e lj. 

6-7-8 E5 Einde 3e lj. 

7-8-9 M6 Midden 4e lj. 

8-9 E6 Einde 4e lj. 

8-9->9 M7 Midden 5e lj. 

>9 E7 Einde 5e lj. 

>9 plus plus 

Curieuzeneuzen Vlaanderen 

Vanaf 28 april tot 26 mei behoort onze school tot 1 van de  

20 000 geselecteerde Curieuzeneuzen in Vlaanderen en ste-

ken we mee de handen uit de mouwen om data over de 

luchtkwaliteit in de buurt van onze school te verzamelen. Op 

die manier hopen we mee te kunnen helpen aan het oplos-

sen van een uitdagend wetenschappelijk probleem. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY74C66YzaAhVN6KQKHWo0AesQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fcurieuzeneuzen.be%2F&psig=AOvVaw0sOUbZlT5o91IK0VtQ0aCx&ust=1522251114545162
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Welkom aan de nieuwe kleutertjes ! 

Na de paasvakantie mogen we 6 nieuwe 
kleuters begroeten in het klasje van juf Lien. 
Viktor, Mylan, Matheo, Selima, Lina en Borys 
komen dan met onze bengeltjes van 0KO 
spelen. Ook de ouders van onze nieuwe leer-
lingen heten we natuurlijk van harte welkom. 

We hopen dat ze zich allen snel thuis zullen voelen in de Burgstraat . 

Onze oudsten van 0KO, Robyn, Nika, Louise, Feel, Lars, Eppo en Emma 
mogen voor deze laatste periode al gaan proeven van de eerste kleuter-
klas en werden de voorbije weken al voorbereid op hun overstap naar juf 
Treesje of juf Peggy. Spannend ! 

 

april 

KLAS Week 34 

 

Week 35 Week 36 
( 16-20 ) (23– 27) ( 30-4/5)  

Thema Thema Thema 

OKO Welkom nieuwe kleuters Lente / Jonge dieren Lente / Jonge dieren 

1KOA Lente 3 biggetjes 
Poppentheater 

Verkeer  ( GIP St Maria ) 

1KOB Lente 3 biggetjes 
Poppentheater 

Verkeer  ( GIP St Maria ) 

2KOA Er was eens … Er was eens … Bloemen voor mama 

2KOB Lente Lente Moederdag 

3KOA Ik pen + cijfers Lentekriebels Lentekriebels 

3KOB 
Ik pen + cijfers 

Welkom terug juf Klaartje 
Lentekriebels Lentekriebels 

Themawerking in de kleuterschool 

 

 

Mila uit L4B blijkt al een ware kunstenares met naald en 
draad te zijn ! Ze is voor de school een mooie én duurzame vlaggenlijn aan 
het maken waar we heel veel plezier aan zullen beleven. Voor deze vlaggen-
lijn zijn we op zoek naar redelijk grote ( liefst vrolijk gekleurde ) lappen stof 
en/of afboordlint. ( biaislint ) 

Wie dit nog op overschot liggen heeft zou er ons een 
groot plezier mee doen ! Alvast bedankt ! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlbHg4o7aAhVDLFAKHb73CrQQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.eendrachtmazenzeleopwijk.be%2Fvacaturebovenbouw%2F&psig=AOvVaw2XmLALNkGJa29ZzMoF6f9a&ust=15223180125932
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX-NPa447aAhWSJ1AKHdvfBvsQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Felinepellinkhof.blogspot.com%2F2011%2F08%2Felines-huis-stof-fabric.html&psig=AOvVaw2NOwXPmSPtHLN4U8addxyd&ust
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY4bqP5I7aAhUMZVAKHXGHDfoQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kekkamperen.nl%2Fvlaggenlijn-engel-katoen-11meter-original&psig=AOvVaw1Zm-NegH5dTKu7ohwRFKqK&ust=152231
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Levensbeschouwelijke keuze of -wijziging  

 Wens je naar volgend schooljaar een andere godsdienstkeuze te ma-
ken? Vraag dan tijdig via het secretariaat naar een formulier. Dit dient 
VOOR 30/06/2018 ingevuld en ondertekend in ons bezit te zijn. Zo 
niet, kan de wijziging niet doorgaan.  

 De kleuters van 3KO krijgen een brief mee naar huis om hun keuze voor 
volgend schooljaar door te geven. Graag deze (ingevuld en onderte-
kend) terugbezorgen tegen eind april a.u.b.  

Op zoek naar een ge-

schikt boek voor je 

kind maar je weet niet 

welk niveau het aan-

kan ? Doe de vijf vinger 

test ! 

Met vriendelijke groeten,  

vanwege het schoolteam, 

Kris Karremans, directeur 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQj5yl4o7aAhVEaFAKHQneDBoQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fconsciencel4a.blogspot.com%2F2015%2F10%2Fvijf-vinger-test.html&psig=AOvVaw1Kb3FRKFwHS83RqJ6vuz3p&ust=15223178
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April 

ZONDAG 1 

 

MAANDAG 2 

DINSDAG 3 

WOENSDAG 4 

DONDERDAG 5 

VRIJDAG 6 

ZATERDAG 7 

ZONDAG 8 

MAANDAG 9 

DINSDAG 10 

WOENSDAG 11 

DONDERDAG 12 

VRIJDAG 13 

ZATERDAG 14 

ZONDAG 15 

MAANDAG 16 Instapdag kleuters Kledinginzameling 

DINSDAG 17 Schoolraad Kledinginzameling 

  L3&L4 Infoavond zeeklassen 19u00  

WOENSDAG 18 Oudercontact LS Kledinginzameling 

DONDERDAG 19 L4, L5 & L6 Zwemmen  
Kledinginzameling 

VRIJDAG 20 
L3 Zwemmen  

Kledinginzameling 

ZATERDAG 21   

ZONDAG 22   

MAANDAG 23 L4 naar CC De Werft (Modders) 13.45 u 

DINSDAG 24   

WOENSDAG 25 SVS Rollerhappening L1 t.e.m. L6 (Leunen) 

DONDERDAG 26 
L4, L5 & L6 Zwemmen  

Project St Maria met 2KO A+B NM 

VRIJDAG 27 L3 Zwemmen  L1B kinderboerderij – Bogaard VM 

L5 Project gezonde voeding 

ZATERDAG 28   

ZONDAG 29   

MAANDAG 30 Lokale verlofdag 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidk673547aAhVBLFAKHRMsD44QjRx6BAgAEAU&url=http://www.gbsingelmunster.be/schoolsprokkels/fijnepaasvakantie-1&psig=AOvVaw36JCJtFWwoD4T4jL051dD8&ust=1522319413718556
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DINSDAG 1   

WOENSDAG 2 L6 : Fietsexamen : Parcours 

 DONDERDAG 3 
L4, L5 & L6 Zwemmen  

Ouderraad 20u 

VRIJDAG 4 
L3 Zwemmen  

ZATERDAG 5 Vormsel om 10.30 u in St.- Dimpnakerk 

ZONDAG 6   

MAANDAG 7 Schoolreis L1-2-3 Dipidoe 
Schoolreis L4-5-6 Bobbejaanland 
met fiets 

DINSDAG 8 Wisseldag 3KO t.e.m. L6 

WOENSDAG 9 Kennismakingsdag 0KO 
SVS Danshappening L1 t.e.m. L6 (St.-
Aloysius) 

DONDERDAG 10 O.H.Hemelvaart 

VRIJDAG 11 Brugdag 

ZATERDAG 12   

ZONDAG 13   

MAANDAG 14 Instapdag kleuters L3 & L4 Zeeklassen 

DINSDAG 15 L6 : Bert de Kusser L3 & L4 Zeeklassen 

WOENSDAG 16 
2KO Kleuterfietsen met Mut de 
Muis 

L3 & L4 Zeeklassen 

DONDERDAG 17 
L5 & L6 Zwemmen  

L3 & L4 Zeeklassen 

  18   L3 & L4 Zeeklassen 

ZATERDAG 19   

ZONDAG 20 Eerste communie 9.30 u in St.- Dimpnakerk 

MAANDAG 21 Pinstermaandag 

DINSDAG 22   

WOENSDAG 23   

DONDERDAG 24 
L4, L5 & L6 Zwemmen  

L1A kinderboerderij – Bogaard VM 

VRIJDAG 25 
L3 Zwemmen  

ZATERDAG 26   

ZONDAG 27 Schoolfeest 

MAANDAG 28   

DINSDAG 29 Schoolreis KO De Kloek 

WOENSDAG 30 SVS Duathlon L3 t.e.m. L6 (Leunen) 

DONDERDAG 31 
L4, L5 & L6 Zwemmen  

Mei 


