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BASKRANTJE 
www.dekade.be 

Nieuws uit  

de leerlingenraad 

 Er werd hard gewerkt 
tijdens de vergadering 

van afgelopen vrijdag;  
- Radio Hallo is weer van start gegaan 
- De ideeënbus werd gelicht, een eerste 
idee werd uitgewerkt: spelletjes op de 
speelplaats: de leerlingenraad werkte 
een beurtrol uit om tijdens de namiddag-
speeltijd telkens met 1 klas spelletjes te 
spelen.  

Vrije dagen in de maand mei:   

 maandag 1 mei: Dag van de arbeid 

 woensdag 24 mei: pedagogische studiedag 

 donderdag 25 mei: Hemelvaartsdag 

 vrijdag 26 mei: brugdag  

Op dinsdag 2 mei om 19.30u houden we 
voor de tweede keer ‘s avonds onze ou-
derbabbel.  
Iedereen is dan welkom in de onderste 
refter voor een tas koffie of thee en een 
informele babbel. De directie, juf Katrien 

en juf Inge zullen aanwezig zijn om jullie vragen te beant-
woorden.  Zoals gewoonlijk zullen we daags voordien nog 
flyers uitdelen aan de poort.  

03/05 

meloen 

10/05 

tomaatjes   

17/05 

kiwi 

24/05 

nectarine 

 

Tutti Frutti in de maand mei  

31/05 

water-
meloen 

Schoolfeest  

Hier zijn ze dan: de ontwerpers van de schoolfeestaffiche! Kijk snel op 
de achterzijde van onze krant! 



 

 
Datum 

Activiteit Voor wie? 

Dinsdag 2 mei Boodschappen doen in de winkel. 
Integratie derde kleuterklas – eerste 
leerjaar 

Boomhut, Elfenbos 

Donderdag 4 mei Samen spelen met het vierde leerjaar Boomhut, Elfenbos 
Vrijdag 5 mei Ponyrijden, bij goed weer Elfenbos 
Maandag 8 mei Uitstap naar De Schorre, bij goed weer Boomhut, Elfenbos 

Een hele dag op schoolreis naar Puurs Vuurtoren, Duikboot, Bijen-
korf, Vlindertuin, Vogel-
nestje, Berengrot 

Dinsdag 9 mei zwemmen Boomhut, Elfenbos 

Vrijdag 12 mei Mama’s komen spelen in de namiddag Elfenbos  
Zaterdag 20 mei schoolfeest alle kleuters 
Dinsdag 23 mei zwemmen Boomhut, Elfenbos 

Woensdag 24 mei Pedagogische studiedag 
Geen school 

alle kleuters 

Maandag 29 mei Bib bezoek Boomhut, Elfenbos 
Maandag 29 mei tot 
vrijdag  2 juni 

Stagiaire juf Phaedra in de klas Vogelnestje 

Dinsdag 30 mei sportdag Boomhut, Elfenbos 

Fietsjesdag.  De kleuters brengen zelf 
hun fiets mee naar school 

Vuurtoren, Duikboot 

Vogelnestje - juf Mieke en 
juf Klaar 

- kriebelbeestjes 
- moederdag 
- schoolfeest  

Boomhut - juf Katrin 

- moederdag 
- schoolfeest 
- sport  

Elfenbos - juf Nelly 

- moederdag 
- schoolfeest  
- sport 
- boerderij 
- paarden  

  

Bijenkorf - juf Anne 

- baby’s 
- schoolfeest 
- kriebeldiertjes  

Vuurtoren - juf Katleen en juf Daniella  

- moederdag  
- schoolfeest  
- sport  

Vlindertuin - juf Ilse 

- De kapper 
- schoolfeest 
- muziek   

Berengrot - juf Charlotte 

- dozen en gaatjes 
- de baby 
- kriebeldiertjes  

Duikboot - juf Marina 

- moederdag 
- ruimte 
- sport  
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Datum 
Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding van  klas 

    

maandag 1 mei 2017 
Vrijaf: Dag van de Arbeid   

    

dinsdag 2 mei 2017 
Integratie 3de kleuterklas - 1ste leerjaar (voormiddag) 1a + 1b 

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

woensdag 3 mei 2017 Lentewandeling in het Vrijbroekpark in Mechelen 1a + 1b + 2a + 2b 
    

donderdag 4 mei 2017 
    

Sportinitiatie Hockey in de Schorre (voormiddag) 5a + 5b 

vrijdag 5 mei 2017 Uitstap naar de brandweerkazerne in Boom (voormiddag) 4a 
    

maandag 8 mei 2017 
Sportdag: Flonetroldag: Iedereen met de fiets naar school !  5a + 5b 

Uitstap naar de brandweerkazerne in Boom (voormiddag) 4b 

dinsdag 9 mei 2017 
    

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

woensdag 10 mei 2017 
    
Dessertenbuffet aangeboden door leerlingen van het mid-
delbaar 1a + 1b 

vrijdag 12 mei 2017 
Daguitstap naar het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel 3a + 3b 

    

maandag 15 mei 2017 

Fietscontrole door de Preventiedienst van Boom 
(voormiddag) 4a + 4b 

Schimmenspel   6a 

dinsdag 16 mei 2017 

Filmvoorstelling in de Schouwburg: 09.30u. 4a + 4b 

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

Oudercontact 
1ste t.e.m. 5de leer-
jaar 

donderdag 18 mei 2017 
    

Schimmenspel door leerlingen bovenbouw 2a 

zaterdag 20 mei 2017 
SCHOOLFEEST !!!   

    

maandag 22 mei 2017 
Bezoek aan de bibliotheek 3a + 3b 

    

dinsdag 23 mei 2017 
Bezoek aan de bibliotheek: 4b: 10.25u.   4a: 13.30u. 4a + 4b 

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

woensdag 24 mei 2017 
Vrijaf: Pedagogische Studiedag   

    

donderdag 25 mei 2017 
Vrijaf: Hemelvaartsdag   

    

vrijdag 26 mei 2017 
Vrijaf: Brugdag   

    

dinsdag 30 mei 2017 
Verkeerspark 6a + 6b 

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



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 : 19 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.  


