
Nieuwsbrief Basisschool De KADE, Bassinstraat 15A  2850 Boom  03/880.27.40 

We vliegen er weer in!  

Met volle moed zijn we het nieuwe schooljaar weer gestart. Wat is er 
nieuw dit jaar? We zetten de belangrijkste zaken even voor u op een 
rijtje: 

 Drankbeleid: vanaf dit schooljaar drinken onze kinderen  enkel 
nog water tijdens de pauze. Ze brengen dit zelf van thuis mee in 
een goed afgesloten flesje.  We stimuleren herbruikbare flesjes, op voorwaarde dat deze telkens 
goed gereinigd worden. Wegwerpflesjes gaan ook telkens terug mee naar huis.  

 Melding van (vermoedelijke) besmettelijke ziekten aan het CLB. 
Er zijn een aantal besmettelijke ziekten die door de ouders aan de CLB-arts dienen gemeld te wor-
den om iedere verspreiding te voorkomen. Dit kan via de school of rechtstreeks aan de CLB-arts op 
het nummer 03/886.76.04. We geven hieronder een lijstje van de besmettelijke ziekten, waarvan 
sprake is in de wetgeving:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op donderdag 5 oktober komt de schoolfotograaf. Er worden dan en individuele 
foto’s genomen. Net als vorig jaar kan u tussen 15.30u en 16.00u pasfoto’s laten 
maken. Van 16.00u tot 17.00u kan u gezinsfoto’s laten maken.  

 

 Bof (dikoor) 

 Buikgriep/
voedselinfectie (vanaf 
twee of meer gevallen 
binnen een week in een 
klasgroep 

 Buiktyfus 

 dyfterie 

 

 Escherichia coli 

 Hersenvliesontsteking 

 Hepatitis A 

 Hepatitis B 

 Krentenbaard (impetigo) 

 Kinderverlamming 

 Kinkhoest 

 Mazelen 

 Roodvonk (scarlatina) 

 Rubella (rodehond) 

 Schurft 

 Schimmelinfecties van 
de huid 

 Shigella 

 Tuberculose  

Noteer alvast volgende  

vrije dagen voor onze leerlingen:  

 

 woensdag 5 oktober:  
pedagogische studiedag 

 maandag 9 oktober:  
Boom jaarmarkt  

 

Buggyparking 

Voor de veiligheid van onze kinderen 
en omwille van de vlotte doorgang 
naar de refter mogen er tijdens de 
schooluren geen buggy’s blijven 
staan op de buggyparking  bovenaan de trap.   
Gelieve je buggy telkens terug mee naar huis te 
nemen a.u.b.   
Buggy’s die toch blijven staan zullen we wegnemen 
en kunnen afgehaald worden op het secretariaat.   



KLEUTERSCHOOL 

Datum Activiteit Voor wie? 

Vrijdag  
8 september 

Basdag Alle kleuters 

Maandag 
11 september 

Bib bezoek Boomhut, Elfenbos 

Woensdag  
4 oktober  

Pedagogische studiedag: geen school Alle kleuters 

Maandag  
9 oktober  

Boom Jaarmarkt: geen school Alle kleuters  

Vogelnestje - juf Klaar 
en juf Daniella 

 Welkom 
in ons 
klasje 

 Het Vogelnestje 

 Jules is jarig 

Boomhut - juf Katrin 
 

 Een nieuw begin 

 Kleuren 

 Mijn lichaam 

 
 

Elfenbos - juf Nelly 

 Ons nieuwe klasje – 
onze vriendjes 

 Elfenbos: elfjes en 
kabouters 

 Schel-
pen op 
het 
strand 

 Kleuren 

 Mijn lichaam – onze 
zintuigen 

Bijenkorf - juf 
Ann 

 Terug naar 
school 

 Jules is jarig 

 Jules in de Bijenkorf 

Vuurtoren - juf Katleen en juf Kirsten  

 Welkom vriendjes 

 De vuurtoren 

Vlindertuin - juf Ilse 

 Terug naar school 

 Fruit 

 De Vlindertuin 

Berengrot - juf Mieke 

 Naar school 

 De Berengrot 

 Jules is jarig 

Duikboot - juf Marina 

 Welkom vriendjes 

 De Duikboot 



LAGERE SCHOOL 
Datum 

Korte omschrijving van de activiteiten met vermel-
ding van  uur, plaats,… 

klas 

    

vrijdag 1 september 2017 
start schooljaar 2017-2018   

   

woensdag 6 september 2017 
    

Mogelijkheid tot boeken kaften in "De kleine chef" alle klassen 

donderdag 7 september 
2017 

Sport en Spel 3ab + 5ab 

    

vrijdag 8 september 2017 
Basdag alle klassen 

    

maandag 11 september 2017 
Ambiorix 6a + 6b 

    

dinsdag 12 september 2017 
    

Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 1AB + 3AB + 5AB 

woensdag 13 september 
2017 

Toon je sportclub@school! alle klassen 

    

donderdag 14 september 
2017 

Sport en Spel 4ab + 6ab 

info-avond ouders alle klassen 

vrijdag 15 september 2017 
    

Digitale duik in de Schorre (met picknick)  4ab, 5ab, 6ab 

maandag 18 september 2017 
 Start “Week van de mobiliteit”   

    

donderdag 21 september 
2017 

 Plechtige opening kleuterspeelplaats   

 Sport en Spel 3ab + 5ab 

vrijdag 22 september 2017 
 Strapdag   

 Bezoek aan de bib 10.25u. 4a + 4b 

maandag 25 september 2017 
 Uitstap naar 't Geleeg 4a + 4b 

 Vertrek Zeeklassen  5ab + 6ab 

woensdag 27 september 
2017 

    

 Veldloop (namiddag, park Boom) alle klassen 

donderdag 28 september 
2017 

 Bib: rugzak meebrengen 2a + 2b 

 Sport en Spel 3ab + 4ab 

vrijdag 29 september 2017 
 "Ozo-bot" workshop  4a + 4b 

 Zeeklassers terug thuis ! 5ab + 6ab 



Welkom nieuwe leerlingen!  

Inschrijvingsprocedure : 
Kinderen geboren in 2016 die een broer of zus hebben bij ons op school kunnen zich inschrijven  
vanaf 1 september 2017 tot en met 28 februari.  Van 5 maart 2018 t.e.m. 16 maart 2018 is er een voor-
rangsperiode voor (niet)-indicatorleerlingen voor geboortejaar 2015, 2016 en het 1ste leerjaar. Voor de an-
dere geboortejaren en leerjaren zijn er vrije inschrijvingen. 
Op 19 maart 2018 starten de vrije inschrijvingen voor geboortejaar 2015, 2016 en het 1ste leerjaar. 

Vrije plaatsen op onze school :  

kinderen van het geboortejaar 2012 : 0 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2013 : 2 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar  2014: 3 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2015 : 16 vrije plaatsen  

kinderen va het geboortejaar 2016: 50 vrije plaatsen  

leerlingen voor het eerste leerjaar : 7 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   

Aan Nigel, Kenan, Lahdji, Ibrahim, Soulaiman, Walid, Zuhair, Iman, Wis-
dom, Ayoub, Haytam, Billal, Marouan, Fatima, Favour, Dimitry, Sara, Béla, 
Alassane, Nisrine, Mamadi, Mohamed Amin en Lalita: van harte welkom! 
We zijn blij dat jullie vanaf nu mee in onze boot zitten!  


