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

Agenda oudergroep,  
onder leiding van  
brugfiguur Griet:  
 
 Di 15/10 13u30 -

15u15: Bibbe-
zoek 
 

 Di 26/11 13u30 – 
15u30: Thema: meerta-
ligheid en (voor)lezen 

Schoolstraat 
De proefperiode is op 30/09  van start gegaan en loopt tot en 
met 25/10. Volgend signalisatieplan is van kracht:  

Juf Nelly bij de Buurtpolitie!  

 

Een dikke  
proficiat!  

Aan de winnaars van 
een medaille op de 
scholenveldloop: Pa-
tience, Oumou, Evan, 
Mohamed, Ophelia, 
Inas en Noa haalden 
allemaal het podium! 

 

Vrije dagen in de maand oktober:  

 woensdag 2 oktober:  
pedagogische studiedag  

 maandag 14 oktober: Boom 
Jaarmarkt 

 start herfstvakantie: maandag 28 oktober  

Themaspeeltijden lagere school:  
Oktober:  strandpalletjes en velcro-ballen 

 

 

 

November: springtouwen.   
 
De leerlingen mogen dit materiaal meebrengen 
van thuis, maar wel op eigen risico.  

Schoolfotograaf 
Op donderdag 3 
oktober komt de 
fotograaf op 
school. Vanaf 
15.30u kunnen er 
pasfoto’s genomen 
worden. Vanaf 

16.00u heeft u de mogelijkheid 
om gezinsfoto’s te laten nemen.  

 



KLEUTERSCHOOL 

   Activiteit  Voor wie? 

Maandag  
30 september 

Vanaf nu komen de ouders de kinderen 
die ’s middags naar huis gaan (12.05u) 
afhalen in de klas. Dank u . 

ouders 

Dinsdag  
1 oktober  Zwemmen oudste kleuters  Duikboot, Boomhut 
Woensdag  
2 oktober 

Pedagogische studiedag 
GEEN school  Alle kleuters 

Donderdag  
3 oktober  schoolfotograaf  alle kleuters 
Dinsdag  
8 oktober 

Zwemmen oudste kleuters 
Denk aan je zwemzak en zwemgerief  Elfenbos, Vuurtoren 

Vrijdag 11 oktober 

Rollebolle 
Sportieve kledij aan 
Schoenen die onze kapoen zelf kunnen 
aan en uitdoen 

Vuurtoren, Duikboot, El-
fenbos, Boomhut 

ouderparticipatie  Vlindertuin 
Maandag  
14 oktober 

Boom jaarmarkt 
GEEN school  Alle kleuters 

Dinsdag 15 oktober 
herfstwandelling  Elfenbos, Boomhut, Duik-

boot, Vuurtoren 
Zwemmen oudste kleuters  Boomhut, Duikboot 

Woensdag  
16 oktober  Naar het park  Bijenkorf, Vogelnestje, 

Vlindertuin 

Donderdag  
17 oktober 

Naar de bib  Elfenbos, Vuurtoren 
In de namiddag gezelschapsspel met ou-
der  Elfenbos 

Dinsdag 22 oktober  Oudste kleuters gaan zwemmen  Vuurtoren, Elfenbos 
Donderdag  
24 oktober  Film om 14.00u  Alle kleuters 

Vrijdag 25 oktober  Naar de bib  Duikboot 

Vogelnestje - 
juf Mieke en juf 
Klaar 

 kleuren 

 vormen 

 herfst 

Boomhut - juf Katrin, juf 
Charlotte en juf Chelsea 

 mijn lichaam 

 herfst 

 griezelen 

Elfenbos - juf Nelly en 
juf Daniella 

 mijn lichaam, zintui-
gen 

 spinnen, 
herfst 

Bijenkorf - juf Anne en juf 
Kirsten  

 lekker fruit 

 herfst 

Vuurtoren - juf Katleen, juf Charlotte en juf Chelsea  

 mijn lichaam  

 herfst 

Vlindertuin - juf Ilse en  juf Kirsten  

 mm, fruit 

 herfst 

Duikboot - juf Marina en juf Daniella 

 mijn lichaam 

 herfst 



LAGERE SCHOOL 
Datum Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding van  

uur, plaats,… Klas 

dinsdag 1 oktober 2019 Zwemmen: A-klassen 13.05u. B-klassen 13.30u. 2ab + 3ab + 5ab 

woensdag 2 oktober 2019 Geen school: pedagogische studiedag alle klassen 
    

donderdag 3 oktober 
2019 

Sport en Spel : sessie van 2 lesuren (op school) 
5a + 5b + 6a + 
6b 

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

vrijdag 4 oktober 2019 

Uitstap naar 't Geleeg (steenbakkerijmuseum): VM:zie ook brief 4a + 4b 
Materiaal Geefbeurs inzamelen tussen 15.00 en 16.00u. alle klassen 
Eucharistieviering aanvang schooljaar: 14.00u. alle klassen 
Dag van de leraar alle klassen 

maandag 7 oktober 2019 Vanaf vandaag mag je tijdens de speeltijden spelen met strand-
paletjes (met of zonder klittenband)! alle klassen 

dinsdag 8 oktober 2019 
Bezoek bib 1a + 1b 
Zwemmen: A-klassen 13.05u. B-klassen 13.30u. 2ab + 3ab + 5ab 
Extra info-avond "Leren leren": 19u. - 20u. ouders 5a + 5b 

donderdag 10 oktober 
2019 

Schaatsen in Mechelen:                                                                    
2ab + 3ab + 5ab: vertrek om 08.30u.1ab + 4ab + 6ab: vertrek om 
10.00u.                 handschoenen verplicht, extra kousen, warme 
kledij                                                                                            
De leerlingen van 1ab,4ab en 6ab moeten blijven ineten! 

alle klassen 
  

  

vrijdag 11 oktober 2019     
Bib: boeken + bib-kaart in rugzak 2a + 2b 

maandag 14 oktober 2019 Boom jaarmarkt: vrijaf alle klassen 
    

dinsdag 15 oktober 2019     
Zwemmen: A-klassen 13.05u. B-klassen 13.30u. 2ab + 3ab + 5ab 

woensdag 16 oktober 
2019 

Bib: zie afspraken in agenda 4b 
    

donderdag 17 oktober 
2019 

Juf Thekla op nascholing   

Sport en Spel 
4a + 4b + 6a + 
6b 

maandag 21 oktober 2019 
Bib 4a 
Filmvoorstelling: 09.30u. 1a + 1b + 2a + 2b 
Juf Thekla en juf Ann op nascholing 2a + 2b 

dinsdag 22 oktober 2019 Bib: rugzak, boeken en kaart meebrengen 3a + 3b 
Zwemmen: A-klassen 13.05u. B-klassen 13.30u. 2ab + 3ab + 5ab 

donderdag 24 oktober 
2019 

Halloween: griezelig verkleed naar school 1a + 1b + 2a + 2b 

Sport en Spel 
4a + 4b + 6a + 
6b 

Medisch onderzoek op school 4b 
Rapport met oudercontact alle klassen 

vrijdag 25 oktober 2019 Soep maken 4a 
    

zaterdag 26 oktober 2019 start herfstvakantie   
zondag 27 oktober 2019 Winteruur !!   



 

Zeeklassen 5de en 6de leerjaar  

Onze vijfde- en zesdeklassers hebben het uitstekend gehad in 
De Panne, zie hieronder enkele sfeerbeelden!  

 

Vrije plaatsen op onze school :  
 
kinderen van het geboortejaar  2014: 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar 2015 : 2 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2016: 2 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.  


