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

TALENT OP ONZE SCHOOL!
We hebben twee echte musicalactrices op onze school!
Laura Jansegers uit 6A is binnenkort te zien in de musical van Ketnet.
De voorbereidingen en repetities, het ‘Bootcamp’, zullen ook uitgezonden worden op Ketnet. We kijken ernaar
uit, Laura!
Béla Beayens uit 4B zingt met haar kinderkoor mee in de kerstmusical ‘Christmas Carol
in concert’ op 15 en 16 december in de SintCarolus Borromeuskerk in
Antwerpen.

BELANGRIJK AAN DE SCHOOLPOORT
BUGGY’s
Tijdens de openingsuren van de poort
kunnen buggy’s geparkeerd worden
naast de trap. Alle buggy’s gaan nadien
wel terug mee naar huis. Er mogen geen
buggy’s op school geparkeerd worden
tijdens de schooluren.

POORT
Onze poort gaat automatisch open en
dicht op vaste uren. Wanneer iemand
de poort tegenhoudt, is het programma
ontregeld. De poort blijft dan open
staan, wat onveilig is voor onze kinderen.
Gelieve de poort nooit met de hand
open te duwen!

UITNODIGING
Alle ouders worden van
harte uitgenodigd op onze kerstviering in de kerk
op maandag 18 december
om 14.00 uur.

SOEP, een gezond project
Vanaf donderdag 11 januari zullen alle leerlingen van
de Boomse scholen in de refter wekelijks kunnen
smullen van een gratis portie soep. De soep zal worden
klaargemaakt in de Tuin van de Kleine Chef en zal naar
de scholen gebracht worden door IMSIR. De gemeente Boom en de Lionsclub van Boom zorgen voor de
sponsoring. Brief met verdere info volgt.

We maken van onze school een GOED-GEVOELschool

De eerste maandag van de maand zullen de speeltijden
voortaan volgens een thema verlopen.
We noteren voor maandag 3 december “knuffelspeeltijd”. Alle leerlingen mogen een knuffel mee naar
school brengen om tijdens de speeltijd mee te spelen.
Op maandag 15 januari spelen we in het thema van “auto’s en poppen”.
Let wel: ieder kind is verantwoordelijk voor het eigen meegebrachte materiaal.

KLEUTERSCHOOL
Datum
Maandag 4 december
Woensdag 6 december
Donderdag 21 december

Vogelnestje - juf Klaar en
juf Daniella


Sint en Piet



Kerstmis

Activiteit
Bib bezoek

Voor wie?
Elfenbos, boomhut

sinterklaasfeest

Alle kleuters

kerstfeest

Alle kleuters

welkomdag

Berengrot, vogelnestje

Boomhut - juf Katrin

Elfenbos - juf Nelly



Sint en Piet



Sint en Piet



Kerstmis



Kerstmis

Vuurtoren - juf Katleen en juf
Kirsten
Bijenkorf - juf Ann


Sint en Piet

Berengrot - juf Mieke



Kerstmis



Sint en Piet



Kerstmis



Sint en Piet



Kerstmis

Vlindertuin - juf Ilse

Duikboot - juf
Marina


Sint en Piet



Kerstmis



Sint en Piet



Kerstmis

LAGERE SCHOOL
Datum

Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding van uur,
Start toetsenperiode

klas
5a + 5b + 6a + 6b

Rondleiding in het gemeentehuis
maandag
4 december 2017 Themaspeeltijden "Knuffels"
Start Advent op school: We bereiden ons voor op Kerstmis: Eerste

3a + 3b
alle klassen
alle klassen

Sport en Spel
dinsdag
Voorstelling over de continenten door het middelbaar
5 december 2017
Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u.

2b

Sinterklaas bezoekt onze school!
woensdag
6 december 2017 namiddag : SVS: SPORT

alle brave klassen

Sport en Spel
donderdag
Winterwandeling
7 december 2017
14u. Theatervoorstelling "Klutserkrakkekilililokatastrof

3a + 3b + 5a + 5b

Sport en Spel

vrijdag
8 december 2017 Ozobotjes: Kennismaking : NAMIDDAG IN REFTER
maandag

Advent: 2de kaars

3a
1AB + 3AB + 5AB
5a + 5b
1a + 1b
3a + 3b + 4a + 4b
2a
4a + 5a
Alle klassen

Bib
dinsdag
Medisch onderzoek: VACCINATIEBOEKJE MEEBRENGEN !
12 december 2017
Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u.

3a + 3b

Vergadering Leerlingenraad: 12.30u.
donderdag
14 december 2017 Sport en Spel

leerlingenraad

Basketbalinitiatie (VM)

vrijdag
Einde toetsenperiode
15 december 2017
Ozobotjes: Kennismaking : NAMIDDAG IN REFTER
maandag
Advent : Derde kaars
18 december 2017 Juf Tine op bijscholing.

Kerstviering: 14u.

5a
2ab + 4ab + 6ab
3a + 3b + 5a + 5b
3a + 3b
5a + 5b + 6a + 6b
4b + 6b
alle klassen
1b

Medisch onderzoek: VACCINATIEBOEKJE MEEBRENGEN !
dinsdag
Sport en Spel
19 december 2017
Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u.

5b
2a

Bibbliotheekbezoek: boeken + kaart in rugzak + FLUO
donderdag
21 december 2017 Sport en Spel

2a + 2b

Bibliotheekbezoek: boeken + kaart in zakje + regenjas + Fluo
Sport en Spel
vrijdag
22 december 2017 Rapport
Integratie 1ste en 2de leerjaar
zaterdag
Start kerstvakantie: Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar !
23 december 2017

1AB + 3AB + 5AB
4a + 4b + 6a + 6b
4a + 4b
2b
alle klassen
1a + 1b + 2a + 2b

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.

De kleuters zijn een nieuw thema gestart.
En daarom mochten de grootouders langskomen.
De Boomhut: heeft leuke oude volkspelen gespeeld.
En als bedanking hebben ze zich verkleed als oma en opa en hebben er een foto van gemaakt.
De Duikboot: ze hebben buiten gespeeld en samen met oma en opa een liedje gezongen.
De bijenkorf: ze hebben een uil geknutseld voor
oma en opa en hebben samen een gedichtje voorgedragen “ hier komt opa de grote olifant “
De Vlindertuin: ze hebben lekker gesmuld van de
pannenkoeken ze waren verkleed als zwartepiet en
hopelijk hebben ze niet te veel gegeten.
Jullie reporters Else De Win en Kato Seghers
uit 6A

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 voorrangsperiode voor (niet)-indicatorleerlingen voor geboortejaar 2015, 2016 en het 1ste leerjaar. Voor de andere 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 : 1 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2014: 1 vrije plaatsen
kinderen van het geboortejaar 2015 : 9 vrije plaatsen
kinderen va het geboortejaar 2016: 44 vrije plaatsen
leerlingen voor het eerste leerjaar : 6 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.

