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

Nieuws uit de leerlingenraad
Dit zat in de ideeënbus van de leerlingenraad:
Heel veel ideetjes voor op de speelplaats: een grote trampoline (18
keer !!), een nieuwe trein, een glijbaan, een volleybalnet, een schommel, een welkombord aan de klimmuur, meer versiering op de speelplaats, een nieuw belsignaal, een
kamp, een wip, een tekenbord (met stiften), grotere voetbaldoelen, nog een basketbalring, voetbaltoernooi
organiseren, Radio Hallo op twee middagen, een knutselmiddag georganiseerd door de leerlingenraad, langere
speeltijden.
Nog enkele andere ideetjes: elke week gaan zwemmen, de leerlingen van het derde lezen een verhaal voor aan
de leerlingen van het eerste, 1 uur per dag gamen.
Tijdens de vergadering van de leerlingenraad op donderdag 14 december werden al deze ideetjes even besproken. Wat is haalbaar en wat niet? Enkelen ervan worden binnenkort aan onze directeur voorgelegd. We houden
jullie op de hoogte! Alvast bedankt voor jullie inzendingen!

Project: Er Bas eens een
sprookje

Op maandag 15 januari gaat op
de ganse school het project
rond sprookjes van start. Alle
leerlingen mogen die dag verkleed als sprookjesfiguur naar
school komen. Er mag ook
sprookjesspeelgoed meegebracht worden voor op de speelplaats. Let op: geen wapens!
Ook sprookjesboeken zijn welkom !

Koken met de moedergroep
Op dinsdag 12 december was het weer zover: kookvoormiddag met de
moedergroep. Reeds een aantal jaren komen we samen met de moedergroep om intercultureel te koken, te proeven en gezellig samen te zijn.
Er werd gewassen en gespoeld, gehakt en gesneden,
gebraden en gebakken, geroerd en geklopt alsof het
een lieve lust was.
Het resultaat was een heerlijk dampende schotel
couscous met kip en voor wie nog een plaatsje vrij had
lekkere Marokkaanse pannenkoeken.
Ondertussen is dit al een echte traditie geworden op
onze school die we volgend jaar zeker terug hernemen.

Testproject bel en rij
Na de herfstvakantie werd er getest of de leerlingen van de lagere school na de speeltijd
zelfstandig naar de klas kunnen gaan. We hebben dit deze week met het team geëvalueerd en besloten hiermee verder te gaan ook na de kerstvakantie. Enkel de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar hebben
het nog erg moeilijk om rustig naar boven te gaan. Zij zullen de eerste twee weken van januari terug in rij en
in stilte naar hun klas gaan. Nadien krijgen ze de kans om zich weer te bewijzen, zij zijn tenslotte ook de
oudste leerlingen van onze school. Succes!

KLEUTERSCHOOL
Datum
Maandag 8 januari

Activiteit

Voor wie?

Bib bezoek

Elfenbos, boomhut

Instap nieuwe kleuters

Berengrot, vogelnestje

Integratie derde kleuterklas – eerste leerjaar
Stage juf Matan

Elfenbos, boomhut
vogelnestje

zwemmen

Boomhut, elfenbos

Film in de schouwburg

Alle kleuters

In de namiddag gezelschapsspel met ouder

elfenbos

Zaterdag 3 februari

Pannenkoekenslag

Iedereen welkom

Woensdag 28 februari

GEEN school
Pedagogische studiedag

Alle kleuters

Donderdag 18 januari
Maandag 22 januari
tot en met donderdag
30 januari
Dinsdag 23 januari
Dinsdag 30 januari

Vogelnestje - juf Klaar en juf
Daniella


Instap



licht en donker



project: sprookjes



carnaval

Boomhut - juf Katrin


project: sprookjes

Elfenbos - juf Nelly


project:
sprookjes

Vuurtoren - juf Katleen en juf
Kirsten

Bijenkorf - juf Ann



pinguin



project:
sprookjes



sprookjes

Berengrot - juf Mieke



De 3 biggetjes



Instap



ridders en prinsessen



licht en donker



project: sprookjes

Vlindertuin - juf Ilse



carnaval



Dribbel



project:
sprookjes

Duikboot - juf Marina


pinguin



project:
sprookjes

De directie en leerkrachten van Basisschool De Kade
wensen alle leerlingen en hun ouders een zorgeloos
en vreugdevol nieuw jaar toe.
Laat er ons op school samen een onvergetelijk 2018
van maken!

LAGERE SCHOOL
Datum
maandag 8 januari 2018

Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding
Sprookje van de maand: Assepoester

klas
1A + 1B + 2A + 2B

Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u.
Sport en Spel
Badminton 09.30u. - 11.30u. (De Schorre)
donderdag 11 januari 2018 Soep op school
Sport en Spel
Sport en Spel
vrijdag 12 januari 2018

2AB + 4AB + 6AB
1A
6A + 6B
alle ineters
5A + 5B
1B

Themaspeeltijden "Er Bas eens" (zie artikel in Baskrant)
Start Project "Er Bas eens…."
Sport en Spel
dinsdag 16 januari 2018
Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u.
Soep op school
donderdag 18 januari 2018
Sport en Spel
Sport en Spel
vrijdag 19 januari 2018

alle klassen
alle klassen
2B
1AB + 3AB + 5AB
alle ineters
4A + 4B
2A

dinsdag 9 januari 2018

maandag 15 januari 2018

dinsdag 23 januari 2018

Sport en spel

1B

Zwemmen: WISSEL : B-klassen om 13u. A-klassen om
Sport en spel
donderdag 25 januari 2018 Bibliotheek: boeken + kaart in rugzak
Soep op school
Bibliotheek
vrijdag 26 januari 2018 Sport en spel
Project "Er Bas eens…" loopt ten einde !
Bibliotheek
dinsdag 30 januari 2018 Sport en spel

2AB + 4AB + 6AB
5A + 5B
2A + 2B
alle ineters
4A + 4B
1A
alle klassen
3A + 3B
2A

Zwemmen: WISSEL : B-klassen om 13u. A-klassen om
Dag van de directeur ! Halve dag school ! Joepie !

1AB + 3AB + 5AB
alle klassen

woensdag 31 januari 2018

Aandachtspunt
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen verzorgd en netjes naar school komen. We merken
de laatste tijd echter dat leerlingen steeds vaker naar school komen in een joggingbroek. We willen er toch de aandacht op vestigen dat sportkledij enkel kan tijdens sportactiviteiten. Bij sportlessen en/of –activiteiten is het om hygiënische redenen ook aangewezen dat leerlingen zich omkleden en hun bezwete spullen kunnen uittrekken.
We verwijzen hiervoor graag naar ons schoolreglement op pagina 24: ‘Met welke kledij mag ik naar
school komen?’.

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.
klas 2A en 2B ‘zwipt’ er op los!
De kinderen van 2A en 2B hebben afgelopen weken zelfstandig gewerkt bij de ‘zwip’. Dit zijn leerzame
spelletjes en het duurde twee weken. Eerst doen ze hun werk, en als ze jd over hebben dan spelen ze de
zwip. Zo hebben ze bijvoorbeeld zoektochten in het donker gedaan. De leerlingen vonden het erg leuk en hebben veel bijgeleerd. Zwip samengevat: het
zijn ac viteiten waarbij kinderen leren samenwerken en plannen volgen. Je
leert ook techniek.
Jullie reporters: Jamey Verlinden en Jinane El Maddahi van 6B

Geefbeurs 2017
Op 15 december vond de tweede
geefbeurs plaats van de ouderraad.
Het was een enorm succes: in een
mum van tijd waren alle spullen
‘gegeven’ en vonden ze een nieuwe
eigenaar.
Hou de kalender goed in de gaten,
volgend jaar rond deze tijd komt de
derde editie eraan.

Pannenkoeken
Op zaterdag 3 februari houden we de tweede editie
van ons
pannenkoekenfeest. Het concept blijft hetzelfde als
vorig jaar: in de namiddag kan iedereen op school pannenkoeken
komen smullen met een kop koffie, thee of chocomelk.
Op vrijdag 2 februari kunnen er ook pannenkoeken afgehaald worden om thuis op te smullen.
Alle leerlingen krijgen hiervoor binnenkort een bestelformulier
meer naar huis.
We zetten de vuurtjes al warm!

Fluo-actie: op vrijdag 9 februari verwachten we alle

leerlingen in fluo-kledij op school. In plaats van een carnavalstoet houden we een fluo-dag. Dus noteer alvast:
hoe meer fluo hoe liever !

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

