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Tarieven kinderopvang   

In de OCMW-raad van 13 november is er 
beslist om de tarieven aan te passen. Door 
de indexering verhogen deze bedragen met 
1,75%.  Voortaan zal er 0,93 euro per  
begonnen halfuur dienen betaald te wor-
den.   
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Wij ronden af….  

Hieronder vinden jullie onze laatste             
nieuwsbrief van het jaar 2018… Het 
eerste trimester zit er zo goed als op !   

De toetsen zijn afgewerkt.  
De kerstbomen staan en we maken 
het thuis en in onze school  
extra gezellig. Het thema kerst staat in alle klassen centraal.  
De nieuwjaarsbrieven zijn geschreven, … stilaan bereiden wij ons 
voor op de gezellige feestdagen en op vrijdagavond 21 december 
vangt de kerstvakantie aan ! 

Kerstfeest ! 

Op vrijdag trakteerde onze ouderraad op 
frietjes met curryworst / halalworst en een 
frisdrank. 

Bedankt ouderraad ! 

De ooievaar 

Alexandru Cristian ( 11 december 2018 ), broertje van Anna Stanciu  
( L5A ). 

We wensen Anna en haar fiere ouders veel geluk toe met dit  
nieuwe leventje in huis ! 
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Welkom aan de nieuwe Burgstraatbengels ! 

Na de kerstvakantie mogen we 9 nieuwe kleuters begroeten in het klasje 
van juf Lien. Welkom aan Sietske, Mathiz, Elias, Nawra, Fadila, Ellenore, 
Matteo, Liam en Fatima. Juf Treesje zet een stoeltje bij voor Selima en 
Juf Karine en juf Ines maken plaats voor Imana.  
 

Jus Els en juf Marie verwelkomen  
Noor in 1A. 

 

Ook hun ouders heten we natuurlijk van 
harte welkom. We hopen dat ze zich allen 
snel thuis zullen voelen in de Burgstraat !  

Warmste Week 

Zes weken lang werd er thuis en op school 
(voor)gelezen dat het een lieve lust was.  
Halverwege de actie stond de teller van het 
aantal (voor)gelezen boeken op 428.  
We eindigden deze week met 848 boeken op 
de teller!  

 

We zamelden maar liefst 2900 euro in voor ORKA!  
 

Een dikke proficiat en een welgemeende dankuwel 
aan iedereen die zich mee  
heeft ingezet!  

We hopen uiteraard ook dat het lezen  
en voorlezen wordt verdergezet!  

  

  

Inschrijvingen kleuters °2017 

 

Gezien deze wetgeving “in verandering” is, kan ik nog 
geen info hierrond geven. Zodra het duidelijk is op welke 
manier er zal worden ingeschreven, houd ik u op de hoog-
te! 
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Themawerking in de kleuterschool 
 

 

Voor het nieuwe jaar ligt op dit moment enkel 
het thema voor de eerste week vast. Verder 
hopen de juffen op sneeuw en passen ze hun 
themawerking hier op aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

januari 

KLA
S 

Week 2 

( 7 – 11 ) 

Thema 

OKO Welkom nieuwe kleuters 

1KO
A 

/ 

1KO
B 

De postbode 

2KO
A 

Lijnen en strepen 

2KO
B 

Brrr, het is winter 

3KO
A 

Ik pen : De kikkersprong 

3KO
B 

 Ik pen : De kikkersprong 

Wij leven erg mee met … 

Onze directeur, Kris en haar familie bij het 
overlijden van haar moeder, Lieve Mariën. 

We wensen hen veel sterkte in deze  
droevige tijd. 

Middagmoeder 

Aangezien Chris, één van onze middagmama ‘s haar taak bij ons op 
school niet langer opnemen kan wegens het ontbreken van tijd zijn 
wij op zoek naar een lieve en kordate mama ( of oma, of tante … ) 
die ons elke middag wil bijstaan in de refter van de lagere school, dit 
tegen een kleine vergoeding.  

 

Geïnteresseerden mogen zich zo snel mogelijk 
melden op het bureel. 
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Onze Burgstraatbengels hebben een drukke periode achter de rug. Ze kunnen weldra 
genieten van een welverdiende vakantie van maar liefst veertien dagen. We hopen 
dat iedereen de nodige rust en ontspanning vindt, maar natuurlijk mogen de interes-
sante uitdagingen niet ontbreken.  

 

Dat iedereen mag vinden wat hij/zij nodig heeft en op 7 januari hopen we dat ieder-
een weer klaar is om samen energiek verder op pad te gaan. 

Met vriendelijke groeten , 
Schoolteam Burgstraat 
Kris Karremans, directeur 

 

ONZE BESTE WENSEN VOOR 2019! 
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Januari 
 

 

DINSDAG 1   

WOENSDAG 2   

DONDERDAG 3   

VRIJDAG 4   

ZATERDAG 5   

ZONDAG 6   

MAANDAG 7 Instapdag peutertjes 

DINSDAG 8 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 9   

DONDERDAG 10 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 11 L5A Mindstorms GO!Geel 

ZATERDAG 12   

ZONDAG 13   

MAANDAG 14   

DINSDAG 15 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 16   

DONDERDAG 17 
3KO & L1 Zwemmen  

VRIJDAG 18   

ZATERDAG 19   

ZONDAG 20   

MAANDAG 21   

DINSDAG 22 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 23 Kijkdag 0KO 

DONDERDAG 24 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 25 L5B Mindstorms GO!Geel 

ZATERDAG 26   

ZONDAG 27   

MAANDAG 28   

DINSDAG 29 
L2 Zwemmen  

WOENSDAG 30   

DONDERDAG 31 Gedichtendag 3KO & L1 Zwemmen  


