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

Belangrijke data in de maand maart:  

 Krokusvakantie :  maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart.  Op maandag 1 1  maart verwachten 
we alle kinderen goed uitgerust terug op school 

 maandag 25 maart: oudercontact voor de kleuters van Vlindertuin, Vuurtoren, Duikboot en Vogelnestje 

 woensdag 27 maart: Pedagogische Studiedag: alle kleuters en leerlingen van de lagere school hebben vrij 

 donderdag 28 maart: oudercontact voor de kleuters van Elfenbos, Bijenkort en Boomhut 

 donderdag 28 maart: oudercontact voor de leerlingen van de lagere school: de juffen of meester geven 
een brief mee met de kinderen van wie ze de ouders graag willen spreken. 

Dankjewel!! 

De medewerkers 
van  Bol.com deden 
onze school een 
gift van een groot pakket stripboeken om 
onze klasbibliotheken flink mee aan te 
vullen.  
Dankjewel!! 

 
De leden van Okra Boom deden de klassen 
van het vijfde en zesde leerjaar een boe-
kenpakket van de bekroonde jeugdauteur 
Thea Beckman cadeau: Kruistocht in spij-
kerbroek.  

Dankjewel!!  

Knappe prestatie: 

Miss Tritsawan Decha-
Akkharamonkol (wij kennen haar 
allemaal als New)behaalde de 
eerste plaats op het Belgisch 
Kampioenschap Judo in de cate-
gorie U15.  

Een dikke 
proficiat!  

  

Laatkomers  

Na de krokusvakantie gaan we er stipter 
op toezien dat alle leerlingen ‘s morgens 
op tijd naar school komen.  
We verwachten dat  de leerlingen van 
de lagere school ten laatste bij de 

tweede bel in hun rij staan. Leerlingen die dan te 
laat zijn, worden naar het secretariaat gestuurd 
om dit te laten registreren. Wanneer we merken 
dat zij systematisch te laat komen, zal er con-
tact opgenomen worden met de ouders.  

Poort Bassinstraat  

Vanaf maandag 18 maart zal de poort 
aan de Bassinstraat tijdens de school-
uren gesloten blijven. Dit is een maatre-
gel voor de veiligheid van onze kinderen.  

Ook hier vragen we om zeker op tijd naar school 
te komen, zodat je niet voor een gesloten poort 
staat!   

Pamperbank 

We werken met onze school samen 
met Het Huis van het Kind om on-
gebruikte luiers in de zamelen. On-
ze pamperbox staat opgesteld in 
het halletje van de kleuterschool. 
Heb je thuis overschotjes van on-

gebruikte luiers? Stop ze in deze pamperbox en je 
helpt er ouders mee die het minder breed hebben.  



KLEUTERSCHOOL 

Datum  Activiteit  Voor wie? 
donderdag 14 maart  Bib bezoek  Elfenbos 

Vrijdag 15 maart 

Bednet: pyamadag  Alle kleuters 
Bib bezoek  Duikboot 
Het vierde leerjaar komt voorlezen en 
spelen  Boomhut 

Papa’s zijn welkom in de klas  Bijenkorf 
Maandag 18 maart  Bib verhuis  Boomhut, Elfenbos 

Dinsdag 19 maart 
Papa’s in de klas  Vogelnestje 
Papa’s in de klas van 13.30u tot14.30u  Elfenbos 
Papa’s in de klas van 8.30u tot 9.30u  Vlindertuin 

Donderdag 21 maart  Papa’s komen spelen in de klas  Vuurtoren, Duikboot 

Vrijdag 22 maart   Het vierde leerjaar komt spelen en voor-
lezen  Boomhut 

Maandag 25 maart  oudercontact  Vlindertuin, Vuurtoren, 
Duikboot, Vogelnestje 

Dinsdag 26 maart  Integratie met het eerste leerjaar
(oudste kleuters) 

Boomhut, Elfenbos, Vuurto-
ren, Duikboot 

Woensdag 27 maart  Pedagogische studiedag 
GEEN school   Alle kleuters 

Donderdag 28 maart  oudercontact  Elfenbos, Bijenkorf, Boom-
hut 

Vrijdag 5 april  Fluodag, de kleuters komen in fluo kledij 
naar school  Alle kleuters 

Vogelnestje - juf Mieke 
en juf Klaar 

 Gaatjes 

 ziek zijn 

 Pasen/lente 

Boomhut - juf Katrin en juf 
Charlotte 

 vertrek eens zonder the-
ma 

 Lente 

 Pasen  

Elfenbos - juf Nelly en juf 
Daniella 

 Het sprookjesbos 

 Pasen / lente 

Bijenkorf - juf Anne en 
juf Kirsten  

 zonder thema 

 Drop het stoute 
eendje 

Vuurtoren - juf Katleen, juf 
Charlotte en juf 
Chelsea  

 Superhelden 

 Pasen / lente 

Vlindertuin - juf Ilse en  juf Kirsten 

 zonder thema 

 Dinosaurussen 

 Pasen  

Duikboot - juf Marina en juf 
Daniella 

 Beroepen 

 Pasen / lente 
 



LAGERE SCHOOL 
Datum Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding van  

uur, plaats,… Klas 

vrijdag 1 maart 2019 
Rapport alle klassen 
Sport en spel 2a 
Carnavalfeest: verkleedkledij mag! 1a + 1b + 2a + 2b 

zaterdag 2 maart 2019 start krokusvakantie  Alle klassen 
    

zondag 10 maart 2019 stop krokusvakantie  Alle klassen 
    

maandag 11 maart 2019 
Speeltijd met speelgoed: knikkers, ballen, botsballen mee-
brengen alle klassen 
    

dinsdag 12 maart 2019 
Toneel: 14 uur (CC De Steiger) 3a + 3b + 5a + 5b 
Sport en Spel 2a 
Zwemmen:  B-klassen om 13u. A-KLASSEN om 13.30u. 1ab + 4ab + 6ab 

woensdag 13 maart 2019 Juf Anke en meester Domien in de klas 2a 
Bib 4a + 4b 

donderdag 14 maart 2019 Funtastic Sportdag (De Schorre) 1a + 1b 
Sport en spel (Sporthal De Schorre) 5a + 5b 

vrijdag 15 maart 2019 
Pyjamadag alle klassen 
Sport en spel 2b 
Kleuterlezen 4a 

maandag 18 maart 2019 
Verhuis van de openbare bibliotheek (+/- 10u. tot 12u.) 2ab + 3ab + 4ab 
Film: voormiddag (09.30u.) (CC De Steiger) 5a + 5b + 6a + 6b 
Achter de schermen (CC De Steiger) 1a + 1b 

dinsdag 19 maart 2019 
Sport en Spel 2b 
Vaderdag (provincie Antwerpen) alle papa's 
Zwemmen:  B-klassen om 13u. A-KLASSEN om 13.30u. 1ab + 4ab + 6ab 

woensdag 20 maart 2019 Sport en spel (Sporthal De Schorre) 3a + 3b 
    

donderdag 21 maart 2019 
Kangoeroewedstrijd 5a + 5b + 6a + 6b 
Wiskunde Olympiade 5a + 5b + 6a + 6b 
Sport en spel (sporthal De Schorre) 3a + 3b + 5a + 5b 

vrijdag 22 maart 2019 
Kleuterlezen 4a 
Sport en Spel 2a 
Juf Anke en meester Domien in de klas 2a 

dinsdag 26 maart 2019 

Bib 3a + 3b 
Sport en Spel 2a 
Integratie 3de kleuterklas - 1ste leerjaar 1a + 1b 
Zwemmen:  B-klassen om 13u. A-KLASSEN om 13.30u. 1ab + 4ab + 6ab 

woensdag 27 maart 2019 Pedagogische studiedag: geen school ! alle klassen 
    

donderdag 28 maart 2019 Sport en Spel (sporthal De Schorre) 3a +3b + 5a + 5b 
Oudercontact op vraag   

vrijdag 29 maart 2019 Sport en Spel 2b 
    



Resultaten uit bespreking ouderbevraging:  

In februari hadden we twee infosessies om de resultaten van de ouderbevraging (enquête) die we tij-
dens het 1ste trimester deden te bespreken. Een 30-tal ouders zijn op onze uitnodiging ingegaan. 

Uit de boeiende gesprekken nemen we volgende punten mee om met het team te bespreken: 

 Melden in de BAS-krant wanneer de kleuters en leerlingen op stap gaan buiten de school (bib, 
sport en spel,..). 

 Huiswerkklas met vrijwilligers: zal bekeken worden met de ouderraad. 
 Schoolstraat: we hebben ons met de school aangemeld voor dit project. Als het wordt goedge-

keurd, volgt er in mei een proefperiode in de Onze Lieve Vrouwstraat. Meer info hierover later.  
 Op het einde van het schooljaar organiseren we een infomoment over de werking in de kleuter-

school (co-teaching en menggroepen). 
 Op de ochtenden dat het regent en de kleuters in het speelzaaltje toekomen het binnen-en bui-

tenkomen anders regelen. Nu is het te chaotisch aan de ingang van het zaaltje.  
 Aan de gemeente vragen of er ook wachters aan de pachterslei kunnen staan voor de kinderen 

die van daar met de fiets komen.  
 Voorstel om de leerlingen even rond de speelplaats te laten lopen voor het begin van de klasdag.  
 De ouders van leerlingen uit de eerste graad zullen binnenkort mogen wachten op een aparte 

plaats op de speelplaats. Zo proberen we de drukte aan de blauwe poort te verminderen. Binnen-
kort meer info en een proefperiode. 

Vrije plaatsen op onze school :  
 
kinderen van het geboortejaar 2013 : 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar  2014: 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar 2015 : 4 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2016: 4 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2017: 28 
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.  

Bezoek aan bezoek aan buurtrestaurant De Tuin van de Kleine Chef met de moedergroep: 

      
Met een groep van 14 mama’s  kregen we uitleg 
over het  restaurant en het  
‘Rap op Stapkantoor’ .  Spijtig dat Tijl, de kok,  
ziek was zodat we geen lekkers konden  
proeven.  

 

Volgende activiteiten staan 
reeds gepland:  

 dinsdag 02/04 (onder 
voorbehoud): infonamiddag 
over tandzorg 
 

 dinsdag 28/05: bezoek 
aan de nieuwe bibliotheek  


