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

Testperiode uitgesteld 

Om van de schoolomgeving een veiligere omgeving te maken en om stappen 
en trappen naar school te stimuleren willen  we van de Bassinstraat en de 
Onze-Lieve-Vrouwstraat een schoolstraat maken. Dit wil zeggen dat beide 
straten aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur 
afgesloten worden.  Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen 
gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor 
voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar 
niet inrijden.  
Om alles hiervoor in goede banen te leiden wordt er eerst een testperiode 
voorzien. Deze is voorlopig uitgesteld tot volgend schooljaar.  
 

Na de test bekijken we samen wat goed was en wat beter kan. Bij een positieve evaluatie, kunnen we naden-
ken over een definitieve invoering. Bedankt alvast voor uw medewerking! 

Voor meer informatie kan u een kijkje nemen op de campagnewebsite: www.paraatvoordeschoolstraat.be 

Nieuws van Griet, on-
ze brugfiguur 

 Dinsdag 28/05: gezamenlijk bezoek aan de 
nieuwe bibliotheek. We komen samen op de 
speelplaats van de lagere school om 13.30u 
en zijn terug op school om 15.30u. Welkom!  

 Vanaf 13 mei kan er ingeschreven worden 
voor het Kersenpitje en de speelpleinen 
voor de zomervakantie via i-school. Hulp 
nodig? griet.goovaerts@boom.be of 
0475/78.37.64. Vragen in het Kersenpitje 
zelf kan ook.   

 Dit schooljaar worden er geen lessen Ne-
derlands voor moeders meer gepland. Voor 
volgend schooljaar wordt dit nog bekeken.    

Vrije dagen in de maand mei 
 
woensdag 1 mei: dag van de arbeid 

donderdag 30 mei: Hemelvaart 

vrijdag 31 mei: brugdag  

 

Een dikke proficiat!! 

Juf Liezel van het zesde leerjaar werd mama 
van een flinke dochter, Mila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze directeur werd superfiere oma van 
haar eerste kleinzoon, Lou.  

  

 

 



KLEUTERSCHOOL 

Datum  Activiteit  Voor wie? 
Woensdag 1 mei  vrijaf  Alle kleuters 
Donderdag 2 mei  Naar de kinderboerderij  Alle kleuters 

Dinsdag 7 mei 
Integratie met het eerste leerjaar en 
oudste kleuters 

Vuurtoren, Duikboot, El-
fenbos, Boomhut 

Kleuterlezen met het vierde leerjaar  Elfenbos 
Donderdag 9 mei 
 

Mama’s mee naar de markt/boodschappen 
doen/soep maken  Bijenkorf 
Uitstap naar het Muhka te Antwerpen  Boomhut, Elfenbos 

Vrijdag 10 mei 

Ontbijt voor moederdag vanaf 8.15u  Vogelnestje, Bijenkorf, 
Vlindertuin 

mama’s mogen komen spelen van 
11.00u tot12.00u 
  
bib bezoek 

Elfenbos 

Maandag 13 mei  Mama’s restaurant  Bijenkorf 
Dinsdag 14 mei  Mama’s welkom van 13.30u tot 14.30u 

briefje volgt  Vuurtoren, Duikboot 

Donderdag 16 mei 
Middelbaar komt spelen in de namiddag  Duikboot 
Kleuterlezen met leerlingen van het vier-
de leerjaar in de voormiddag  Elfenbos 

Vrijdag 17 mei  Het vierde leerjaar komt voorlezen  Boomhut 
Bib bezoek  Duikboot 

Maandag 20 mei  Slapen op school, briefje volgt  Duikboot, Vuurtoren 

Donderdag 23 mei 
Tentoonstelling van onze kleuters hun 
kunstwerken van 15.30u tot 16.15u 
(ouders en grootouders) 

Elfenbos 

Vrijdag 24 mei  Het vierde leerjaar komt voorlezen  Boomhut 
Maandag 27 mei  Schooluitstap naar Sint Pietersburcht  Alle kleuters 
Donderdag 30 mei 
en vrijdag 31 mei  vrijaf  Alle kleuters 

Maandag 3 juni  Instap nieuwe kleuters  Vogelnestje, Bijenkorf, 
Vlindertuin 

Vogelnestje - juf Mieke 
en juf Klaar 

 Moederdag 

 kriebeldiertjes 

 de kapper  

Boomhut - juf Katrin en juf 
Charlotte 
 

 boerderij 

 kunst 

Elfenbos - juf Nelly en juf 
Daniella 

 boerderij 

 kunst 

Bijenkorf - juf Anne en juf 
Kirsten  

 boerderij 

 restaurant 

 baby’s 

 kapper  

Vuurtoren - juf Katleen, juf 
Charlotte en juf Chelsea  

 Moederdag 

 vertrek eens 
zonder thema 

 sport  

Vlindertuin - juf Ilse en  juf 
Kirsten  

 boerderij 

 Dribbel 

 kleuren  

Duikboot - juf Marina en juf 
Daniella 

 Moeder- dag  

 sport  



LAGERE SCHOOL 
Datum Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding 

van  uur, plaats,… Klas 

woensdag 1 mei 2019 Feest van de arbeid: vrijaf alle klassen 
    

donderdag 2 mei 2019 Sportdag Atheneum: zie brief 1a + 1b + 2a + 2b 
Sport en Spel ??? 3a + 3b 

vrijdag 3 mei 2019     
Rapport alle klassen 

maandag 6 mei 2019 Flonetrol (sportdag) 5a + 5b 
VM: Uitstap Brandweer 4a 

dinsdag 7 mei 2019 Integratie 3de kleuterklas - 1ste leerjaar 1a + 1b 
NM: Sport en Spel (Braxgata, De Schorre)  2a + 2b 

donderdag 9 mei 2019 
Hockey 5a + 5b 
Juf Anke en meester Domien in de klas 2a 
Sport en Spel (Schorre) 4a + 4b + 6a + 6b 

maandag 13 mei 2019 VM: Uitstap Brandweer 4b 

    

dinsdag 14 mei 2019 
9u.: auteurslezing (bib) 6a + 6b 

Sport en Spel (De Schorre) 1a + 1b  + 2b 

Juf Anke en meester Domien in de klas 2a 

donderdag 16 mei 2019 
Sport en Spel (Schorre) 3a + 3b + 5a + 5b 

Initiatie atletiek op school 1a + 1b 

Oudercontact 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 

vrijdag 17 mei 2019     

Sport en spel (De Schorre) 2a 

maandag 20 mei 2019 Juf Anke en meester Domien hele week in de klas 2a 
Fietscontrole en fietsomloop: (zie ook brief) 4a + 4b 

dinsdag 21 mei 2019     
NM: Sport en Spel (Braxgata, De Schorre)  2a + 2b 

woensdag 22 mei 2019 Bib: boeken, kaart, rugzak 4a + 4b 
    

donderdag 23 mei 2019 Bib: boeken, kaart, rugzak 2a + 2b 
Sportdag in de Schorre 5a + 5b + 6a + 6b 

maandag 27 mei 2019 
Gezelschapsspelletjes met leerlingen van het vijfde mid-
delbaar 1a + 1b 
    

dinsdag 28 mei 2019 

Bib: boeken, kaart 3a + 3b 
NM: Sport en Spel (Schorre) 4a + 4b 
Uitstap naar Tivolipark te Mechelen 1a + 1b + 2a + 2b 
Verkeerspark (fiets!) 6a + 6b 

donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag: Vrijaf alle klassen 
    

vrijdag 31 mei 2019 Brugdag: Vrijaf alle klassen 
    



Bas bouwt! 

 

Een bouwwerf op onze speelplaats ! 

Jullie hebben er heel lang op moeten wachten, maar op woensdag 24 april zijn de leerlingen van de 
Technische Scholen in Mechelen (TSM) begonnen met het bouwen van 8 muurtjes. De beschilder-
de stenen zijn nog niet gebruikt. Op de foto zie je 4 betonnen balkjes die aan het drogen zijn. 
Daarop worden de beschilderde stenen gemetseld. Je ziet ook 4 stalen balkjes die de voorkant 
van de muurtjes steviger maken. Tussen de muurtjes komen bankjes waarop je kan zitten.  

Hopelijk gaat jouw klas ook eens een kijkje nemen als de metsers aan het werk zijn! 

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 : 5 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2016: 4 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2017: 11 
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.  


