
 

 

 
 
 
 
 

 
        Brasschaat, 20 februari 2020 
Beste ouders en kinderen, 
 
Dit is de kalender voor de maand maart: 

Maandag 2 Instap nieuwe kleutertjes bij juf Inne- Bibbezoek- 
Start didgitaal aanmelden nieuwe leerlingen via website gemeente. 
20u vergadering oudercomité 

Dinsdag 3 Medisch onderzoek op school voor 1A 

Donderdag 5 Zwemmen 1-2-3  
19u : Infoavond voor de buurt : Mobliteit rondom de school en de wijk 

Maandag 9 3de kleuterklas gaat zwemmen 

Woensdag 11 Open klas 1ste leerjaar en infoavond 

Vrijdag 13 Medisch onderzoek op school voor 1B- Bednet nationale pyamadag 

Maandag 16 Start vlaamse week tegen pesten – Bibbezoek  – Technopolis on tour 
voor het 4de ljr-  19u infoavond leren leren . 

Dinsdag 17 CLB op school voor inentingen in 1A,1B,5A en 5B 

Woensdag 18 Autoluwe schooldag 

Donderdag 19 Zwemmen 1-2-3- kangoeroewedstrijd 

Vrijdag 20 Childfocus komt spreken voor het 5de ljr- gezonde snack : blauwe 
besjes (aangeboden door het oudercomité)  

Maandag 23 De 3de kleuterklas gaat zwemmen. 

Donderdag 26  17u kindergemeenteraad 

Vrijdag 27 19u30  Quiz ingericht door het oudercomité 

Zondag 29  Lentefeest 1ste leerjaar 

Maandag 30 Start skate-  en rolletjesweek-  Bibbezoek. 

Dinsdag 31 20u vergadering oudercomité 

Woensdag 1 april Meespeeluurtje  voor instappertjes  in de peuterklas –  
Voetbalwedstrijd tussen de scholen 

Donderdag 2 april   Paasmarkt –boekenbeurs in de kleuterschool- 6de ljr gaat op medisch 
onderzoek op het CLB-       Rapport    - 2de de ljr naar theater 

Vrijdag 3 april Paasontbijt in 1-2-3-4-5.                Frans ontbijt in 6de. 
Het 5de ljr gaat zwemmen 

 

 Na het infomoment van zondag 9 februari merken we dat veel ouders nog vragen 

hebben over het toekomstige project waar onze nieuwbouw deel van uitmaakt. Het is 

geenszins de bedoeling dat u met vragen blijft zitten.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De procedure,  tot nu toe,  houdt in dat er een gunning gebeurd is aangaande de 
indeling van de site en de toewijzing aan de architektengroep. Kleine aanpassingen 
binnen de site zijn nog mogelijk, grote aanpassingen niet.  
 
Uw vragen en opmerkingen werden besproken in de overlegmomenten met de 
architekten en projectbegeleiders en ,waar mogelijk, worden er aanpassingen gedaan. 
Met het schoolgebouw op zich kunnen we, mits een aantal verfijningen, verder. De 
scholen willen inzetten op hedendaags onderwijs en kunnen met een aangepaste 
organisatie  verder garantie geven op kwaliteitsvol onderwijs.  
 
De bezorgdheden aangaande de grootte  van de buitenspeelruimtes werden nogmaals 
besproken.  De buitenspeelruimte voor de kleuters zal  een stukje vergroot worden , die 
van de lagere school is mits de toevoeging van een stuk bos wel voldoende groot qua 
normen. Er zal een mooi aanbod van speelmogelijkheden voorzien worden binnen die 
zone. Dit kan je later komen bekijken op een duidelijk plan. 
 
Op de recente schoolraad werden al heel wat vragen gesteld en wordt er op een 
constructieve manier mee nagedacht over de toekomstige scholen  en de veranderende 
mobiliteit. We zullen de aangepaste plannen dan ook zo snel als mogelijk uithangen in 
de inkom van de scholen . 
 
We voorzien nog infomenten voor u als ouder. 

 
 Voor alle zaken rond mobiliteit kan u meedenken op een brainstormmoment op 5 

maart om  19 u in de refter van de school. 
Voor alle zaken specifiek aan het schoolproject voorzien we een infomoment  in 

maart/april, de concrete datum volgt nog. 
 
Heeft u dringendere vragen dan kan u terecht op info@brasschaat.be of op het  
nummer 03.650 29 30 
Ook op de website van onze gemeente is er een aparte link met info over het ganse 
project: www.brasschaat.be/Kaart. 
U kan u daar ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief . 
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 Op vrijdag 13 maart doen we terug mee met de pyamadag van Bednet. De kinderen 

mogen die dag in pyama naar school komen. We staan eens stil bij kinderen die niet 

naar school kunnen omdat ze ziek zijn. 

 

 De Quiz van 27 maart is reeds volzet! 

 

 Wanneer de groep van 3 en 4 te groot is in de studie dan gaan er leerlingen van het 4de 

in de studie bij 5 en 6 zitten. 

 

 De werkgroep gezondheid en het oudercomité lieten reeds studentenhaver en mango 

en ananas proeven. Heel wat kinderen kenden dit nog niet. Op 20 maart proeven we 

blauwe bessen.  

 

 In de maand maart werken we extra rond:  hoe speelplaatsconcflicten oplossen ?  Dit 

past in ons jaarthema: Wat als het fout gaat in het oerwoud?  Leerlingen van 5 en 6 

zullen mee conflicten helpen oplossen en leren bemiddelen. 

 

 Na de krokusvakantie is het minder koud. Daardoor eindigt de mogelijkheid om warme 

drank te nemen in de refter.  

 

 De week voor de paasvakantie is het skate –en rolletjesweek. Dit houdt in dat kinderen 

met rolschaatsen, skates en steps op de speelplaats een parcours kunnen volgen en dat 

er niet gevoetbald wordt. Hooverbords en go-cars kunnen niet ! Zorg ervoor dat uw kind 

bescherming aandoet voor knieën en polsen en voorzie alles van een naam! 

We wensen iedereen een deugddoende krokusvakantie met veel zonnige lentedagen! 
 
 
Ann Eeman, Veerle Govaerts , directie 
Ben Van Tichelen , voorzitter oudercomité 

 


