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Nieuws uit  

de leerlingenraad 

Tijdens de laatste vergadering hielden de 
leden van de leerlingenraad een waar betoog 

over de voordelen en mogelijkheden van de inmiddels alom 
bekende ‘spinners’.  
We spraken af dat  deze  spinners de laatste twee 
weken van juni toegelaten zijn op de speel-
plaats. Niet in de klas, noch in de eetzaal.  
Uiteraard zullen we erop toezien dat er hierrond 
geen ruzie of ongewenst gedrag ontstaat.  

Maandag 5 juni,  

pinkstermaandag: 

geen school 

Zomerse temperaturen  

We zetten de laatste maand van het schooljaar in, misschien ook wel de warmste!   
Enkele aandachtspuntjes hierrond:  

 Water drinken: vanaf de maand juni zullen de drankfonteintjes niet meer beschikbaar zijn op de 
speelplaats.  De leerlingen mogen daarom zelf water meebrengen van thuis in een goed afgesloten 
flesje, géén frisdrank!  

 Kledij: we vragen dat de leerlingen in gepaste kledij naar school komen: geen strandkledij.  
Schouders dienen bedekt te zijn, we dragen vast schoeisel.  
Geen strandslippers of pantoffels type crocs.  

 



Vogelnestje - juf Mieke en 
juf Klaar 

- water 

- zomer/
vakantie 

Boomhut - juf Katrin 
 
- Trein 
- Water 
- Grote kuis 

Elfenbos - juf Nelly 

- Sporten 
- Verkeer 
- Water/
grote  
schoonmaak 

Bijenkorf - juf Anne 

- Rollen en bollen  
-  Water en zeep Vuurtoren - juf Katleen en juf Daniella  

- Sport 
- Kriebeldiertjes 
- water 

Vlindertuin - juf Ilse 

- Voertuigen 
- Ballen en ballonnen 
- Water en spons 

Berengrot - juf Charlotte 

- Water 
- Grote schoonmaak 

Duikboot - juf Marina 

- Sprookjes 
- Zomer 
- water 

 

 Activiteit Voor wie? 

donderdag 1 juni Fietsjesdag.  De kleuters mogen hun 
fiets meebrengen. 

Elfenbos 

Eetfestijn in het middelbaar Boomhut 

Vrijdag 2 juni Toneelvoorstelling door de leerlingen van 
het middelbaar 

Alle kleuters 

  Kleuterlezen met het vierde leerjaar Elfenbos 
fietsdag Boomhut 

Woensdag 7 juni Fietsdag,  de kleuters mogen hun fiets of 
driewieler van thuis meebrengen met dui-
delijk hun naam op 

Bijenkorf, Vlindertuin 

Vrijdag 9 juni Kleuterlezen met het vierde leerjaar 
Car - wash 

Elfenbos 

Maandag 12 juni Sportdag in Aartselaar.  Info volgt nog Berengrot, Vogelnestje, 
Bijenkorf, Vlindertuin 

Donderdag 15 juni snuffeldag Alle kleuters 

Vrijdag 16 juni Het vierde leerjaar komt voorlezen en 
spelletjes spelen 

Boomhut 

Donderdag 22 juni Integratie derde kleuterklas – eerste 
leerjaar 

Boomhut, Elfenbos 

donderdag 23 juni Het vierde leerjaar komt voorlezen en 
spelletjes spelen 

Boomhut 

Maandag 26 juni Bib bezoek Boomhut, Elfenbos 

Dinsdag 27 juni Receptie in de namiddag voor de mama’s 
en papa’s 

Boomhut, Elfenbos 

vrijdag 30 juni Een halve dag school.  Wij wensen ieder-
een een fijne vakantie! 

Alle kleuters 



Datum 
Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding van  uur, klas 

    

donderdag 1 juni 2017 

Start eindtoetsen 5de leerjaar (tot 22 juni) 5a + 5b 

Gezelschapsspelletjes spelen met lln. van het middelbaar (VM) 1b 

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

vrijdag 2 juni 2017 
    

Gezelschapsspelletjes spelen met lln. van het middelbaar (NM) 1a 

maandag 5 juni 2017 
 Pinkstermaandag: vrijaf   

    

dinsdag 6 juni 2017 
Daguitstap naar Antwerpen 4a + 4b 

Begin eindtoetsen 6de leerjaar  (tot 22 juni) 6a + 6b 

donderdag 8 juni 2017 

Uitstap Antwerpse Zoo: Om 08.00u. verzamelen aan het station van 
Boom! 3a + 3b 

Bezoek aan de tentoonstelling "Inspiratie" (NM) 5a 

vrijdag 9 juni 2017 
Sportdag 3de graad in de Schorre (VM) 5a +5b + 6a + 6b 

   

maandag 12 juni 2017 

Preventiedienst Boom: 2de fietscontrole: iedereen met de fiets 
naar school ! 4a + 4b 

Opening tentoonstelling "Zwaluwen": gang secretariaat alle klassen 

dinsdag 13 juni 2017 
Project "De Kunstduiker" : Academie Boom (VM) 2a + 2b 

    

donderdag 15 juni 2017 
Uitstap naar Tivoli Park te Mechelen 1a + 1b + 2a + 2b 

    

vrijdag 16 juni 2017 
    

Bezoek aan de tentoonstelling "Inspiratie" (NM) 5b 

maandag 19 juni 2017 
Bibliotheekbezoek: laatste keer bibboeken meebrengen ! 3a + 3b 

Infosessie "Zwaluwen" : 10.25 - 12.05u. 4a 

dinsdag 20 juni 2017 
Sportmirakels: hele dag 3a + 3b + 4a + 4b 

    

donderdag 22 juni 
2017 

Einde toetsen 5de leerjaar + 6de leerjaar 
5a + 5b + 6a +  
6b 

Integratie 3de kleuterklas - 1ste leerjaar met estafettespelletjes 
(NM) 1a + 1b 

Fietstocht naar Hingene: ganse dag 4a + 4b 

vrijdag 23 juni 2017 
Kriebeldag: sportdag te Kontich 2a + 2b 

    

maandag 26 juni 2017 

Fietjesdag: alle leerlingen komen met de fiets naar school ! 2a + 2b 

Infosessie "Zwaluwen" : 13.30 - 15.10u. 4b 

Proclamatie 6de leerjaar 6a + 6b 

dinsdag 27 juni 2017 
Fietstocht naar Hingene: ganse dag (2de poging) 4a + 4b 

Eucharistieviering einde schooljaar : 14.00u. alle klassen 

donderdag 29 juni 
2017 

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

Pennenzakkenrock 6a + 6b 

vrijdag 30 juni 2017 
Start grote vakantie: 12,05u. alle klassen 

    



 

 

 Het Tutti Frutti-programma voorziet in 30 beurten fruit per 
schooljaar. In maand juni krijgen de leerlingen nog 1 laatste keer 
een stuk fruit op school. De overige woensdagen brengen zij, net 
zoals op vrijdag, een stuk fruit mee van thuis.  

Lekker en gezond!  

 

Tutti Frutti in de maand juni  07/06 

perzik 

 

Pony “Sandra” op bezoek in onze school ! 

 

Onze kleuters hebben zalig genoten van de 
aanwezigheid van pony “Sandra”! 

Ze mochten haar borstelen,  
haar een appeltje, een wortel en een  
paardensnoepje geven,  
en …………..een ritje maken op de pony in onze 
tuin! 
 
 

Onze kleuters waren allemaal fiere ruiters en amazones en kregen daarna nog een brevetje van initia-
tie ponyrijden ! 

Dank je wel, pony “Sandra” voor dit leerrijke en toffe avontuur !   Groetjes, 

                                                                                                                                                Nelly 

Belangrijke info 

In de laatste week van juni zal er een extra editie van de Baskrant verschijnen met  
belangrijke informatie voor het nieuwe schooljaar.  

 

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 6 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 : 1 vrije plaats  

kinderen van het geboortejaar 2013 : 0 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar  2014: 0 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2015 : 18 vrije plaatsen  

leerlingen voor het eerste leerjaar : 22 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   

Bij de inschrijving brengt u de sis-kaart of de identiteitskaart mee van uw kind.  


