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

Belangrijke wijzigingen voor het nieuwe schooljaar  
 nieuwe regeling voor de refter 

 De kleuters zullen  in hun klasje eten.    

 De leerlingen van de lagere school zullen voortaan gebruik kunnen maken van een refter van het secundair.  Deze 
zal beschikbaar zijn vanaf maandag 9 september. De eerste week zullen zij ook in de klas eten.   

 Er zal voortaan enkel water geschonken worden. Tijdens de wintermaanden is er voor de lagere school weer soep op 
donderdagmiddag.  

 Vanaf dit schooljaar worden de zg. ‘Aiki noodles’ en aanverwanten verboden. Leerlingen mogen wel nog een restje 
van bv. een vorig avondmaal opwarmen als zij dat bij hebben in  plaats van boterhammen.  

 We vragen opnieuw om boterhammen te verpakken in een goed sluitende brooddoos, liefst met een elastiek errond.   

 schooltoeslag en maximumfactuur 

 De aanvraag voor schooltoeslag gebeurt voortaan automatisch wanneer je daar recht op hebt. Je hoeft hier zelf 
geen aanvraag meer voor te doen.   

 De maximumfactuur wordt voor de lagere school verhoogd met €5 en komt nu op €90 per schooljaar.   

 Vernieuwde werking van het CLB 

 Het CLB vernieuwt haar werking. Een uitgebreide toelichting hierbij kan u vinden in het schoolreglement voor 
schooljaar 2019-2020. Hiervoor verwijzen we je naar onze website www.dekade.be.  
Ankerfiguur voor onze school: Fatma Ibrahimi.   

 ‘Vruitdag’ 

 Tijdens de maanden september, oktober, mei en juni zullen onze leerlingen op vrijdag een extra stuk fruit krijgen. 
Dit zal afwisselend een appel, een peer, een banaan en een stuk seizoensfruit zijn. Dit project wordt gesponsord en 
mogelijk gemaakt door Lions Club Boom Rupelstreek en Spar Express Boom. De eerste ‘vruitdag’ is op vrijdag 6 sep-
tember.  

Ouderbabbels  
in de refter van de lagere school: 
 dinsdag 1 oktober 

 dinsdag 5 november  

 dinsdag 3 december  

 dinsdag 7 januari 

 dinsdag 4 februari 

 dinsdag 3 maart 

 dinsdag 31 maart  

 dinsdag 5 mei 

 dinsdag 2 juni  

De proefperiode van de schoolstraat zal 
lopen van 30 /09 tot en met 25/10.  
Hiervoor zoeken we nog vrijwillige ouders 
die ons kunnen helpen met het weghalen ‘s 
morgens en het plaatsen ‘s avonds van de 

afsluiting. Geef een seintje op het secretariaat als jij hier een handje 
wil toesteken! 

Jaarthema 2019 - 2020: Basolympics!  

 



KLEUTERSCHOOL 

datum  Activiteit  Voor wie? 
Vrijdag  
6 september  Basdag  Alle kleuters 
Maandag 
16 september  Bib bezoek  Boomhut 
Woensdag  
18 september 

Sportclubdag, de kleuter mag die dag  
sportkledij aandoen  Alle kleuters 

donderdag  
26 september 
 

Internationale dag van de talen  Alle kleuters 

Woensdag  
2 oktober 

Pedagogische studiedag 
GEEN school  Alle kleuters 

Donderdag  
3 oktober  School fotograaf  Alle kleuters 

Vogelnestje - 
juf Mieke en juf 
Klaar 

 ik ga naar 
school 

 het Vogelnestje 

Boomhut - juf Katrin, juf 
Charlotte en juf 
Chelsea 
 

 een nieuw 
begin 

 kleuren  

 mijn lichaam 

Elfenbos - juf Nelly en 
juf Daniella 

 ons klasje 

 vriendjes 

 Elfen en 
kabouters 

Bijenkorf - juf Anne en juf 
Kirsten  

 ik ga naar 
school 

 in de Bijen-
korf 

 Jules is jarig 

Vuurtoren - juf Katleen, juf Charlotte en 
juf Chelsea  

 welkom vriendjes  

 de Vuurtoren  

Vlindertuin - juf Ilse en  juf Kirsten  

 ik en mijn klasje 

 de Vlindertuin 

 Jules is jarig 

Duikboot - juf Marina en juf Daniella 

 welkom vriendjes   

 de Duikboot 

 
Ook dit schooljaar ben ik terug aangesteld als brugfiguur onderwijs vanuit OCMW Boom. 
Ik ben elke dinsdag en vrijdag aanwezig in OLVI De Kade.  
In de vakanties en op (meestal) dinsdag ben ik aanwezig in BKO ’t Kersenpitje. 
Jullie kunnen bij mij terecht met allerhande vragen: inschrijven BKO, documenten die 
moeilijk te begrijpen zijn, vragen rond moeilijkheden thuis, vakantieopvang, hobby’s, kin-
derbijslag / groeipakket … 
 
Griet 



LAGERE SCHOOL 
Datum Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding 

van  uur, plaats,… Klas 

maandag 2 september 2019 Start schooljaar 2019 - 2020 alle klassen 
Officiële opening van de zithoekjes (bakstenen muurtjes) alle klassen 

donderdag 5 september 
2019 

Sport en Spel (08.30 - 10.10u.) 1a + 1b 
    

vrijdag 6 september 2019 Basdag alle klassen 
    

dinsdag 10 september 2019 Sport en Spel (extra flesje water meebrengen) 2a + 2b 
Bezoek Bib 1a + 1b 

donderdag 12 september 
2019 

Sport en Spel 4a+ 4b + 6a + 6b 
infoavond ouders alle klassen 

vrijdag 13 september 2019 Bibliotheekbezoek: lege rugzak meebrengen 2a + 2b 
    

maandag 16 september 2019 Vertrek Zeeklassen  5a + 5b + 6a + 6b 
Bib 4a 

dinsdag 17 september 2019 Sport en Spel 1a + 1b + 2a + 2b 
Bib: rugzak met bibkaart meebrengen 3a + 3b 

woensdag 18 september 
2019 

Dag van de sportclub: draag vandaag de kledij van jouw 
sportclub alle klassen 
Bib: zie afspraken in agenda 4b 

donderdag 19 september 
2019 

Sport en Spel 3a + 3b + 4a + 4b 
    

vrijdag 20 september 2019 Strapdag alle klassen 
Zeeklassers terug thuis! 5a + 5b + 6a + 6b 

dinsdag 24 september 2019 Scholenveldloop alle klassen 
    

donderdag 26 september 
2019 

Sport en Spel 4a + 4b 
Film (09.30u.) 5a + 5b + 6a + 6b 

vrijdag 27 september 2019 Film Binti (09.30u.) 4a + 4b 
Taalspelletjes (namiddag) 4a + 4b 

maandag 30 september 2019 Film (09.30u.) 3a + 3b 
    

woensdag 2 oktober 2019 Geen school: pedagogische studiedag alle klassen 
    

donderdag 3 oktober 2019 De schoolfotograaf komt! alle klassen 
Juf Thekla en juf Ann op nascholing 2a + 2b 

vrijdag 4 oktober 2019 Materiaal Geefbeurs inzamelen tussen 15.00 en 16.00u. alle klassen 
    

Taalspelletjes 

Op vrijdag 27 september komen er weer vrijwilligers van Bol.com in samenwerking 
met ‘Give a Day’ taalspelletjes spelen op onze school. Deze keer zijn deze voorbe-
houden voor de leerlingen van de tweede graad. Ook krijgen zij een boekenpakket 
voor de klas aangeboden. Dankjewel Bol.com en Give a Day  



Officiële opening zithoekjes 
Mevrouw directeur heeft met de hulp van enkele leer-
lingen van het eerste leerjaar  de zithoekjes officieel 
geopend. Het zijn gezellige hoekjes geworden waar je 
fijn met z’n tweeën kunt zitten keuvelen.  

 

Vrije dagen in het vooruitzicht 

 woensdag 2 oktober: pedagogische studiedag  

 maandag 14 oktober: Boom Jaarmarkt 

Welkom nieuwe leerlingen!  

Vrije plaatsen op onze school :  
 
kinderen van het geboortejaar  2014: 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar 2015 : 3vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2016: 1 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2017: 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het eerste leerjaar : 0 vrije plaatsen 
 
Broers en zussen die geboren zijn in 2018 kunnen reeds vanaf september 2019 komen inschrijven. Maak 
hiervoor tijdig een afspraak. 
 
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.  

Geefbeurs december  
Wie spullen wil geven kan deze op school reeds komen 
afgeven op 4 oktober tussen 15.00u en 16.00u.  
Alvast erg bedankt!  

Infoavond lagere school—belangrijk!!  

donderdag 12 september.  

 eerste en tweede leerjaar:  18.30u 

 derde en vierde leerjaar:  19.30u 

 vijfde en zesde leerjaar:  20.15u  
We verwachten alle ouders hierop aanwezig!  


