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

Brugfiguur 

 
Beste ouders, 
 
Ik ben Griet Goovaerts en werk sinds november als brugfiguur Onderwijs vanuit 
de gemeente Boom. Letterlijk om bruggen te maken tussen ouders, de school en 
alle diensten van en in de gemeente Boom.  
Elke dinsdag en vrijdag ben ik aanwezig in BS OLVI De Kade. Je kan mij dan ’s 
morgens terugvinden aan de schoolpoort. Je mag mij ook contacteren via mail en 
GSM. 
In de vakanties en op dinsdagavond ben ik ook aanwezig in BKO ’t Kersenpitje. 
Op donderdag begeleid ik mee de Alphaklas.  
 
Jullie kunnen bij mij terecht met allerhande vragen: van documenten die moeilijk 
te begrijpen zijn, tot invullen studietoelage, vragen rond moeilijkheden thuis, 

vakantieopvang, hobby’s, … 
Op vraag van de school ga ik ook de afwezigheden van de kinderen mee opvolgen en zoek ik samen met 
jullie naar een oplossing.  
 

Advent en kerstviering  

Op zondag 2 december 
start de advent. Op de 
speelplaats van  de lagere 
school hangt een  
adventskrans, elke week 
steken we een nieuwe 
kaars aan.  De advent 
geeft de vier weken van voorbereiding op 
Kerstmist weer.  
Op 21 december om 14.00u  houden we onze 
kersviering in de kerk. Alle ouders zijn van 
harte uitgenodigd om dit met ons mee te  
vieren.   

Kiwi-ballen 

Onze school spaart iedere jaar mee voor de kiwi
-ballen: ballen die we gratis krijgen in ruil voor 
stickertjes van Zespri-kiwi’s.  
Heb je thuis kiwi’s in de fruitmand liggen van 

het merk Zespri? Breng de 
stickertjes mee naar 
school, je maakt er onze 
leerlingen erg blij mee!  

 

Sinterklaasfeest  

De Sint en zijn Pieten komen reeds 
langs op school op dinsdag 4 decem-
ber.   Die dag wonen de kleuters en 
de leerlingen van het eerste en twee-
de leerjaar een theatervoorstelling bij 
over Sinterklaas en Zwarte Piet.   

Kerstvakantie 

De kerstvakantie start op maandag 24 december. 
Op maandag 7 januari verwachten we alle leerlingen 
flink uitgerust weer op school.  

Minister Crevits 

Juf Daniella en juf Thekla hadden op 
vrijdag 23 november een echte meet & 
greet met niemand minder dan de minis-
ter van onderwijs 
Hilde Crevits!  



KLEUTERSCHOOL 

Datum Activiteit Voor wie? 

Maandag 3 december 
Naar de bib Boomhut 

We zetten ons schoentje klaar met iets lekkers 
erin. 

Alle kleuters 

Dinsdag 4 december 
sinterklaasfeest Alle kleuters 

Zwemmen met oudste kleuters Boomhut, Elfenbos 

Donderdag 6 december 
Gezelschapsspelletjes spelen met mama in ons 
klasje 

Elfenbos 

Vrijdag 7 december ouderparticipatie Vlindertuin 

maandag 10 december Naar de bib Vuurtoren 

Dinsdag 11 december Zwemmen met oudste kleuters Duikboot 

Woensdag 12 december Naar de bib Duikboot 

Vrijdag 14 december Naar de bib Elfenbos 

Maandag 17 december 

Welkomdag voor nieuwe kindjes. 
De instappers van nieuwjaar, 1 februari, krokus-
vakantie 

Vogelnestje, Bijenkorf, Vlinder-
tuin 

Kerstfeest in het Elfenbos Elfenbos 

Dinsdag 18 december Zwemmen met oudste kleuters Elfenbos, Boomhut 

donderdag 20 december kerstfeest 
Vogelnestje, Bijenkorf, Vlinder-
tuin, Vuurtoren, Duikboot, 
Boomhut 

Vogelnestje - juf Mieke en juf 
Klaar 

 Sint en Piet 

 Op weg naar  
Kerstmis 

Boomhut - juf Katrin en juf 
Charlotte 

 Sint en Piet 

 Kerstmis 

Elfenbos - juf Nelly en juf 
Daniella 

 Sint en Piet 

 Kerst 

 Licht en don-

Bijenkorf - juf Anne en juf 
Kirsten  

 Sint en Piet  

 Op weg naar 
Kerstmis 

Vuurtoren - juf Katleen, juf 
Charlotte en juf Chelsea  

 Sint en Piet  

 Kerstmis 

Vlindertuin - juf Ilse en  
juf Kirsten  

 Sint en Piet  

 Kerstmis  

Duikboot - juf Marina en juf Daniella 

 Sint en Piet  

 Kerstmis 



LAGERE SCHOOL 
Datum Korte omschrijving van de activiteiten met vermel-

ding van  uur, plaats,… 
klas 

zondag 2 december 2018 
Start Advent   

    

maandag 3 december 2018 
Speeltijd met poppen en auto's alle klassen 

    

dinsdag 4 december 2018 

Sinterklaasfeest 1a + 1b + 2a + 2b 

Zwemmen:  A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 2ab + 3ab + 5ab 

De continenten: Op bezoek in de middelbare afdeling 
(NM) 4a + 4b 

donderdag 6 december 2018 
Sport en Spel (voormiddag) 4ab + 6ab 

2 stagiaires in de klas! 2a 

maandag 10 december 2018 
Juf Tine op bijscholing (VM) 1b 

Extra sport: badminton 6a + 6b 

dinsdag 11 december 2018 
Nascholing voor juf Ann en juf Thekla (juf weg) 2a + 2b 

Zwemmen:  A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 2ab + 3ab + 5ab 

donderdag 13 december 
2018 

Sport en Spel (voormiddag) 4ab + 6ab 

    

vrijdag 14 december 2018 
Geefbeurs   

    

maandag 17 december 2018 
Basketbalinitiatie 3a + 3b 

    

dinsdag 18 december 2018 
Bib: Rugzak met boeken en kaart meebrengen 3a + 3b 

Zwemmen:  A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 
(LAATSTE ZWEMBEURT VOOR DEZE GROEPEN) 2ab + 3ab + 5ab 

woensdag 19 december 2018 
integratie-act 1ste + 2de leerjaar KERST 1a + 1b + 2a + 2b 

Bibbezoek: boeken + kaart in (rug)zak + regenjas 4a + 4b 

donderdag 20 december 
2018 

Sport en Spel (voormiddag) 4ab + 6ab 

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

vrijdag 21 december 2018 
Rapport alle klassen 

Advents/kerstviering: 14u. alle klassen 

zaterdag 22 december 2018 
start kerstvakantie   

    



Vrije plaatsen op onze school :  
 
kinderen van het geboortejaar 2013 : 2 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar  2014: 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar 2015 : 10 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2016: 13 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2017: 37 
leerlingen voor het eerste leerjaar : 0 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.  

Zoekertje 

Het vijfde leerjaar is op zoek 

naar strips! 

 

Asterix en Obelix, Bollie en 

Billie, Chick Bill, 

Guust Flater, Suske en Wis-

ke, Jan, Jans en de kinderen 

en Lucky Luke. 

Ligt er bij u een exemplaar op 

zolder, in de kelder, in de 

garage  en heeft u het niet 

meer nodig?  

Wij, de leerlingen van 5A en 

5B, ontvangen ze met veel 

plezier om te lezen in de klas! 

Dank uuuu! 

 


