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            Brasschaat, 28 maart 2019 

Beste ouders en kinderen, 

 

Kalender voor de maand april : 

 

 

Hierbij de nieuwtjes voor de komende maand. 

 In de week van 6 mei komt er een doorlichting  van de kleuterschool door de inspectie. 

 

 Er is op vrijdag weer muziek voor de kinderen , ze vinden dit superleuk! 

 

  Rolletjes en skate week van 1 t.e.m. 5 april in de lagere school 

Maandag  1 bib 

Woensdag 3 9u-10u : meespeeluurtje voor nieuwe peutertjes in de Nijntjesklas. 
CLB komt op school voor onderzoek 1A- voetbaltornooi  lagere scholen 

Donderdag 4 CLB komt op school voor onderzoek 1B- zwemmen 
Oudercontacten voor 1ste-2de-3de-4de en 5de leerjaar. 

Vrijdag  5 Paasontbijt in de kleuterschool . Meer informatie op het mededelingenblaadje 
van uw kleuter 
Ook ontbijt in de lagere school voor 1-2-3-4en5, ze eten in de klas 
–frans ontbijt voor het 6de ljr, ze eten in de leraarskamer - 17u kindergemeen-
teraad 

Paasvakantie 
Van zaterdag 6 t.e.m. paasmaandag 22 april 

Dinsdag 23 13u leerlingenraad- 20u vergadering oudercomité 

Woensdag 24 Buitenspeeldag -Fietsexamen 6d ljr- autoluwe schooldag 

Donderdag 25 Buitenlesdag- 4de op uitstap in de haven 

Vrijdag 26 Vieren van de jarigen van de maand  april - 3de op uitstap naar theater 

Maandag 29 bib 



 Het oudercomité wil mee investeren in  een speeltoestel  

voor op de speelplaats van de lagere school. Het is de 

bedoeling dat dit toestel mee verplaatst wordt naar 

de nieuwbouwsite zodat we er lang plezier van heb-

ben. Er is een model gekozen door ouders, kinderen 

van de leerlingenraad en leerkrachten. Momenteel 

bekijken we met de technische dienst de technische 

kant en hopen we  dat het  dit schooljaar nog ge-

plaatst kan worden. 

 

Volgende week houden we een rolletjesweek. Dit houdt 

in dat kinderen met rolschaatsen, skates en steps op 

de speelplaats een parcours kunnen volgen en  dat er 

niet gevoetbald wordt. Hooverborden  en go-cars 

kunnen niet! Zorg ervoor dat uw kind bescherming 

aandoet voor knieën en polsen en voorzie alles van 

een naam. 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 5 april eten we ons ontbijt op school. De kin-

deren brengen hun ontbijt mee en eten dit op in de 

klas. Voor het 6de maken we een uitzondering, ze krij-

gen een frans ontbijt van de school en eten in een 

aparte ruimte. 

 

 

 

 

 

De nationale “Buitenspeeldag” gaat door op woensdag 25 

april. Het is de bedoeling dat kinderen  die dag geen 

of weinig TV kijken of binnen spelen,  maar genieten 

van spel buiten. Er komen  leerlingen het KTA spelle-

tjes spelen met onze kinderen op de speelplaats. 

 

 

Donderdag , 26 april is het Vlaamse Buitenlesdag : Dit 

kunnen we enkel realiseren bij goed weer. Leerkrach-

ten kunnen er voor kiezen om eens buiten les te ge-

ven. 

 

 

 

 

 In de lagere school werden de regels van het schoolregle-

ment eens opgefrist in alle klassen. We willen met het 

ganse schoolteam de opvolging ervan versterken. Er is 

een inloopperiode voorzien tot aan de paasvakantie. 

Nadien wordt er sneller gesanctioneerd. 

 

 

Het gebeurt wel eens dat er kinderen blijven rondhangen 

op woensdagmiddag of na schooltijd. Wanneer er dan 

incidenten gebeuren is de school niet aansprakelijk. 

Als kinderen hun boek vergeten zijn, is het wenselijk 

dat ze aan het poetspersoneel toestemming vragen 

om hun boek te gaan halen. Indien er niemand aan-

wezig is kan het boek niet worden opgehaald. De deu-

ren zullen gesloten worden na de studie. 

 

Tenslotte :  

Woensdag 1 mei is het een vrije dag 

Noteer zeker 18 mei : schoolfeest 

 

        We wensen iedereen een zonnige paasvakantie met 

 veel paaseieren! 

 

Vriendelijke groeten,  

Ann Eeman en Veerle Govaerts , directie 

Ben Van Tichelen , oudercomité 



 

 


