
De kerstvakantie start op maandag 26 december.  

We verwachten alle leerlingen terug op school op maandag 9 januari.  

Leerlingenhoekje door het zesde leerjaar  

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan maandelijks op pad in de school om een kleine reportage te 
maken voor deze krant.  

Sinterklaas bij de kleuters 

Volgens  de kinderen van de vlindertuin waren er 5 zotte pieten. 

Ismael zei dat ze heel wat snoep hebben gekregen en lekkere chocolade.  

De zwarte pieten hebben ook een leuk dansje gedaan. 

Hopelijk hebben ze niet vals gezongen .  

Erik had verteld dat de pieten een 
zwarte hand op hun deur hadden ge-
zet. Sinterklaas had gevraagd aan de 
juf of ze allemaal braaf zijn geweest. 
En ra ra ra wat was het antwoord … . 
Ze zijn gelukkig allemaal braaf ge-
weest. 

En Hajar was heel blij met de komst 
van de pieten en de lieve Sinterklaas. 

Jullie reporters Meryem en Skye uit 
6A 

Inschrijvingsprocedure : 

Kinderen geboren in 2015 die een broer of zus hebben bij ons op school kunnen zich inschrijven  

vanaf 1 september 2016.   Vanaf 1 maart vervalt deze voorrangsregel. 

De andere kinderen van het geboortejaar 2015 kunnen zich inschrijven vanaf 1 maart 2017.  Dit kan zolang er 

plaatsen beschikbaar zijn.   

Vrije plaatsen op onze school :  

kinderen van het geboortejaar 2011: 3 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2012—2013: 0 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2014: 1 vrije plaats 

kinderen van het geboortejaar 2015 : 37 vrije plaatsen  

leerlingen voor het eerste leerjaar : 21 vrije plaatsen 

Indien u uw kind wenst in te schrijven, gelieve op voorhand hiervoor een afspraak te maken met de directie 

via het nummer 03 / 880 27 40 of anne-mie.coopman@dekade.be   
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Pannenkoeken 

Iedereen  welkom op onze 
pannenkoekenslag op  
zaterdag 18 februari! 
Er zal ook de mogelijkheid 
zijn om pannenkoeken te 

bestellen om mee te nemen. Meer info 
volgt! 

Lichtpuntjes 

Soms zijn ze groot 
Soms zijn ze klein 

Je hoeft ze niet te zoeken 
Je kunt ze ook zijn!    

De directie  en het personeel van  basisschool De Kade  
wenst iedereen een zalig kerstfeest. 

Project: “Geef Bastronaut wat ruimte”  

Op donderdag  2 februari sluiten de 
klassen van de eerste graad hun project 
af met  een toonmoment. Noteer dit al-
vast want iedereen is welkom!  

Vervanging 

Op het secretariaat zal Maria De Borger 
nog een tijdje afwezig blijven wegens 
ziekte. We wensen haar langs deze weg 

veel beterschap! 

Gedurende deze tijd 
zal Evi Soetens de 
vervanging op zich  
nemen.  

 

 



 

 

Boomhut 
Boek : koekeloere 
Tijd 
Project : ruimte 
 
 
 

Vogelnestje 
Gaatjes 
Kleuren 
dozen 
 
 

Bijenkorf 
Nieuwe vriendjes in de bijenkorf 
Kleuren 
Ik kleed me warm aan 
 
 
 

Vuurtoren 
Pinguin 
Ziek zijn 
 
 

Vlindertuin 
Hoeden 
Kleuren 
dribbel 
 
 
 
 

Duikboot 
Licht en donker 
Superhelden 
Wij gaan op berenjacht 
 

Elfenbos 
Boek : toverdruppels 
Project : ruimte 
 
 
 

Datum Activiteit Voor wie? 

Maandag 9 januari 
tot donderdag  
2 februari 

Zelfstandige stage door juf Charlotte duikboot 

  
Donderdag 12 januari 

Een mama komt een spelletje spelen in de 
namiddag 

elfenbos 

Maandag 23 januari Bib bezoek Boomhut, elfenbos 

Dinsdag 24 januari Enkele mama’s komen kijken in de klas boomhut 

Woensdag 25 januari Juf Ilse is op nascholing vlindertuin 

Vrijdag 3 februari 
  Lokale verlofdag.  Geen school Alle kleuters 
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Datum 
Korte omschrijving van de activiteiten                               klas 

met vermelding van  uur, plaats,…   

dinsdag 10 januari 2017 
Bibbezoek 4a 

Zwemmen : A-klassen : 13u.          B-klassen : 13.30u. 
2a+2b   4a+4b   
6a+6b 

woensdag 11 januari 2017  
Sport en Spel 3a + 3b 

  

  
maandag 16 januari 2017  

Basketbalinitiatie van 13u tot 15u: BLIJVEN INETEN!! 3a + 3b 

dinsdag 17 januari 2017  

Bibbezoek: 10.25u. 4b 

Bezoek achter de schermen van de schouwburg : 14u. 4a + 4b 

Zwemmen : A-klassen : 13u.          B-klassen : 13.30u. 1a+1b  3a+3b  5a+5b 

vrijdag 20 januari 2017 

Juf Thekla en Juf Ann op nascholing ! 

Bibbezoek 

2a + 2b 

3a + 3b 

    

maandag 23 januari 2017 
Uitstap "Urania" 1a + 1b 

Start project "Geef Bastronaut wat ruimte !" 1a + 1b + 2a + 2b 

dinsdag 24 januari 2017 
    

Zwemmen : A-klassen : 13u.          B-klassen : 13.30u. 
2a+2b   4a+4b   
6a+6b 

donderdag 26 januari 
2017 

Bibliotheekbezoek: boeken + kaart in rugzak 2a + 2b 

Sportactiviteit Badminton 6a + 6b 

dinsdag 31 januari 2017 
Zwemmen : B-klassen : 13u.          A-klassen : 13.30u.                 

EERSTE ZWEMGROEP WISSELT MET TWEEDE ZWEM-
GROEP ! 

1a+1b  3a+3b  5a+5b 


