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Wij wensen jullie veel
leesplezier met de
NIEUWSBRIEF van de
BSD!

Wat was het fijn elkaar terug te zien!
De schoolpoort moest plots dicht
door het gemene virus COVID-19.
De lockdown-weken waren best raar.
Iedereen moest in ‘zijn kot’ blijven.
Dat was de beste manier
om te zorgen voor elkaar.
We waren er even helemaal uit
maar nu is de schoolpoort al een tijdje terug open.
Het schoolleven ziet er nog steeds anders uit
omdat alles heel veilig moet verlopen.

Het was volhouden!
‘Volhouden’ is niet altijd gemakkelijk.
Dat hebben we de voorbije weken allemaal mogen ondervinden.
Er werd gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat was volhouden!
Thuis schoolwerk maken zonder de juf of de meester. Dat was volhouden!
Onze klasgenoten een hele tijd niet zien. Dat was volhouden!
Geen uitstapjes meer maken. Dat was volhouden!
Onze beste vrienden op een scherm zien. Dat was volhouden!
Geen paasfeest met de familie kunnen vieren. Dat was volhouden!
Oma en op geen knuffel kunnen geven. Dat was volhouden!
Niet mee naar de winkel mogen. Dat was volhouden!
Ook nu tijdens de laatste schoolweken was het volhouden.
Gelukkig staken we hiervoor de handen in elkaar!
Samen zorgden we voor een mooi einde van het schooljaar!

Beste ouders en kinderen,
Langs deze weg willen we samen
het einde van het schooljaar vieren
en elkaar uit zwaaien.
We hebben de laatste kalenderblaadjes
van dit schooljaar omgedraaid.
Er waren zeer bijzondere maanden bij.
Het coronavirus schoof het gewone leven opzij.
Hierdoor viel de dankviering op het einde van het schooljaar weg
Daarom willen we nu zeker langs deze weg met dank terugkijken.
Het voorbije schooljaar werden we door heel wat mensen op handen gedragen.
We willen hen dank zeggen met een gouden handdruk.
Dag juf en dag meester, ik zwaai je uit!
Dag directeur, ik zwaai je uit!
Dag zorgjuf, dag muziekjuf, dag turnjuf, dag turnmeester, ik zwaai je uit!
Dag juf op het secretariaat, dag poetsvrouw en dag werkman, ik zwaai je uit!
Jullie stonden elke dag weer voor ons klaar.
Dankzij jullie werd het een hoopvol jaar.
Daarom voor jullie een gouden handdruk:
we vergeten jullie niet.

Wij wensen jullie allen een welverdiende zomervakantie!
Het BSD-team

Inschrijvingen
schooljaar 2020 - 2021

WELKOM OP ONZE
LAGERE SCHOOL!
Inschrijven kan vanaf 17 augustus tot 31 augustus 2020.

Maak telefonisch een afspraak (014 41 17 02)
of stuur een e-mail
naar directie@sjt-lager.be met daarin je
telefoonnummer
of schrijf je digitaal in via onze website:

www.sjt-lager.be
Neem zeker eens een kijkje!

Zomerkriebels in klas 1A!
’s Zomers kun je buiten spelen,
want het is een warm seizoen.
De grote zon staat dan te stralen,
iets anders hoeft ie niet te doen.
Je kunt de stoep vol krijten
en rennen door de straten.
En naar het strand, kamperen
of gewoon de hond uitlaten.
Tijdens het schooljaar hebben de leerlingen van 1A heel hard gewerkt! Van
de kleuterschool naar de schoolbankjes van de lagere school, zijn ze het
schooljaar vol goede moed gestart! Ze hebben het afgelopen jaar leren
lezen, schrijven en rekenen. We maakten leuke uitstappen en hebben ook
veel gesport, gezongen en gespeeld. Het was een jaar om nooit te vergeten!
Tijdens de schrijflessen aan het einde van het schooljaar droomden de
kinderen al even weg naar de vakantie. Op het bord projecteerde de juf een
prent over vakantie en zomer. De leerlingen kregen de opdracht om hier één
of meerdere zinnen bij te schrijven. De juf én leerlingen zijn fier op het knappe
resultaat! Op de volgende pagina’s laten we dit werk dan ook graag zien!
.

Hoekenwerk in 2B
Hoeveel hoeken zijn er in de klas? 4? Dàt dacht je maar…
Onze klas toveren wij soms om in 6 à 8 hoeken om er hoekenwerk te doen. Wat is werken in
hoeken?
Op een bepaald moment, vb. na een thema van WO, krijgen de leerlingen een aanbod van
verschillende opdrachten en activiteiten.
Deze opdrachten liggen in bepaalde hoeken, waar telkens plaats is voor een bepaald aantal
leerlingen.
Deze hoeken zijn zo ingericht en de opdrachten zodanig opgesteld dat de leerlingen zelfstandig aan
het werk kunnen.
De kinderen kiezen zelf waaraan ze willen werken, maar een aantal taakjes zijn verplicht. Deze
moeten na een bepaalde tijd ook afgewerkt zijn.
Werken in hoeken biedt heel wat voordelen.
De leerling heeft:
- een gevoel van vrijheid
- oefent zijn zelfstandigheid
- leert zijn plan trekken, oplossingen zoeken zonder voortdurend afhankelijk te zijn van de
leerkracht
- kan samenwerken en hulp krijgen van medeleerlingen of kan zelf hulp bieden
Op de foto’s zien jullie het hoekenwerk dat we in de klas deden na het WO-thema van T(h)uis.
De leerlingen konden uit volgende hoekjes / taakjes kiezen:
- met speelkaarten kaartenhuisjes bouwen
- een droomwoning tekenen
- aan de computer werken
- met houten blokken een toren bouwen
- met houten latjes een stratenplan maken
- aan het digibord werken
- een gezelschapsspel spelen

-

…

2B voor de corona-tijd
Net voor de krokusvakantie knutselden we met karton en wol leuke maskers.

Tijdens ons laatste thema ' Nu of ooit ' leerden we over onze levenslijnen en over vroeger.
Eerst waren we een baby. Daarna werden we een peuter, vervolgens een kleuter. Nu zitten we in de
lagere school.
We brachten foto's mee van onze baby-, peuter- en kleutertijd.
We mochten ook nog eens een keertje een bezoek brengen aan de kleuterschool. Juf Liesbeth las in
de poppenkastklas een mooi verhaal voor.

Veel kinderen hebben een broertje of zusje in de kleuterschool.
Leuk samen op de foto!

In de klas liet de juf ook verschillende voorwerpen van vroeger zien. We speelden
verschillende spelletjes van vroeger zoals tollen, knikkeren, ... Kennen jullie het liedje nog
van witte zwanen, zwarte zwanen, ...

Tijdens een KIVA-les leerden we dat we allemaal iets goed kunnen. Verschillende kinderen
vertelden waarin ze goed waren of waar ze veel over wisten. We deden ook een
complimentenspelletje.
De juf verstopte bij 2 leerlingen een pluim in de bank. De leerlingen met de pluim moesten
die dag zoveel mogelijk complimentjes geven aan andere kinderen. Op het einde van de dag
moesten we dan raden wie de pluim had. We hebben veel leuke dingen gedaan in de klas,
maar jammer genoeg moesten we plots thuis blijven omwille van corona. Vanaf toen werden
ineens onze mama’s en papa’s onze juf of meester. Alle kinderen werkten thuis heel goed
aan hun taakjes.
Een dikke duim voor iedereen!!

Leeruitstap: Natuurpunt 3B
Een bezoek aan het natuurpuntmuseum is écht de moeite waard en dat mochten de
leerlingen van 3B ondervinden. Verdeeld in 3 groepen konden we samen op ontdekking
en leerden we heel wat bij.
In het museum zelf staan veel opgezette vogels, kleine knaagdieren en zelfs een wolf en
een everzwijn. We mochten ook zelf door de verrekijker kijken zodat we vogels konden
spotten.
Maar het allerleukste was het om een pindasnoer te maken voor de vogeltjes. Zoveel
lekkers, we hebben er zelfs een aantal in de bomen op de speelplaats gehangen. Smullen!

Gezonde tanden in 3B

Tijdens een hoekenwerk gingen de leerlingen van 3B aan de slag om te leren wat ze
kunnen doen om hun tanden gezond te houden.
In de eerste hoek kwamen we meer te weten over de verschillende tanden. Door in een
appel te bijten en hier zorgvuldig op te kauwen ontdekten we zelf welke tanden we
gebruiken voor het snijden en voor het malen.
Wat goed en slecht voor je tanden is, kwamen we dan weer in de tweede hoek te weten.
We verzonnen samen een slogan voor gezonde tanden. Wat een creatievelingen!
In de derde hoek vonden we een omslag met wistjedatjes. Er lagen ook boeken met meer
informatie over de verschillende soorten tanden, gaatjes en kiespijn! Autch …. !
Welke producten je allemaal gebruikt om je tanden gezond te houden konden we
ontdekken in hoek 4. Nadat we alles goed hadden bekeken en gelezen, lag er een
memory klaar. Leuk!
In de laatste hoek ging iedereen aan de slag met het poetsen van de tanden. Per twee
werd er gepoetst. Er werd streng gekeken of je alle stappen van het poetsen wel goed
volgde.
Het werd een leerrijke namiddag!

DE EERSTE SCHOOLDAG 2.0 IN 4B
Op vrijdag 5 juni was het ein-de-lijk zover. Ook de kinderen van het
vierde leerjaar mochten samen met de andere leerjaren weer naar
school komen. Na 12 weken afscheid van de school en na 7 weken
afstandsonderwijs, werden ze met open armen terug ontvangen – vanop
een veilige afstand natuurlijk!
De schooldag zag er wel iets ander uit dan we gewoon zijn. Een
heleboel nieuwe regels waar we rekening mee moeten houden.
Allereerst is elke klas in twee gesplitst: één groep komt in de
voormiddag van 8.30u-11.30u, de andere groep komt in de namiddag
van 12.30u tot 15.30u.
Bij het binnenkomen van de school worden de handen aan de
schoolpoort ontsmet.
Elke klas heeft zijn eigen bubbel op
de speelplaats. Hier werd de eerste
groep warm onthaald ’s ochtends.
Wel wat raar, maar de helft van de
klasgenoten in de bubbel, maar een
warm weerzien was het wel!

Wanneer we in de rijen gaan staan
als het belt, staan we ver genoeg
uit elkaar.

We gaan naar binnen en buiten
in één lange rij en wandelen
goed rechts, zonder iets aan te
raken.

Onze laatste dag voor de coronatijd, was
ook de laatste dag van onze juf Karen. Zij
ging op zwangerschapsverlof en is
ondertussen mama van een prachtige
dochter Mia. Juf Cindy nam vanaf die week
de klas over. Lessen en thuistaken krijgen
van een juf die we nog niet in het echt voor
onze klas zagen staan, was toch ook wel
een gekke ervaring. Voor haar leek 5 juni
ook wel echt een eerste schooldag: een
nieuwe klas, nieuwe leerlingen en een hele
speciale outfit. Onze juf draagt nu
handschoenen in de klas en een
mondmasker. Soms draagt ze ook een
gelaatsscherm.

Op onze ‘eerste schooldag’
vertelden we hoe de weken
thuis waren geweest en we
leerden over de nieuwe
regels op school tot het
speeltijd was. We vierden
natuurlijk ook onze jarigen!
Er waren 5 kinderen jarig
tijdens de periode van
thuisonderwijs en twee
leerlingen waren zelfs jarig
op deze dag: Seline en Sirin!
Ook bij de speeltijd horen nieuwe regels. We spelen in onze eigen
bubbel en gaan zeker naar het toilet. We weten het ondertussen
allemaal: toiletbril naar beneden doen, maximum 4 kinderen in het
toilet en handen buiten wassen aan de wasgoot. We leerden hoe we
onze handen echt grondig wassen!

Zeep nemen.

Handen wassen.

Handen drogen.

Na de speeltijd gaan we weer naar de
klas in één lange rij. We nemen onze jas
mee naar binnen en hangen deze aan
onze stoel, maar eerst ontsmetten we
onze handen nog eens!

Er was echt geen tijd te
verliezen, want daar waren de
eerste 2 wiskundelessen over
kommagetallen al. Onze banken
staan nog ver genoeg uit elkaar.
Nu hebben we lekker veel plaats
voor al onze spullen.
De eerste drie uren op onze
eerste schooldag vlogen voorbij.
Al gauw was het middag, tijd om
weer naar huis te gaan.

De juf poetst nog snel alle bankjes en
stoelen voor de tweede groep aankomt. Zij
hadden minder geluk: het regende erg hard!
Toch waren het alleen maar glimlachjes die
we zagen toen ze de klas binnenkwamen en
hun klasgenoten opnieuw zagen.

Ook deze tweede groep leerde over de nieuwe regels, vertelde over het
thuisonderwijs en leerde over kommagetallen. Wat fijn om weer terug
naar school te kunnen!

Mooi in de rij ☺

In één rij naar boven en naar
beneden.

Al hard werken in de
klas, maar vooral een blij
weerzien met vrienden
en vriendinnen!

Uitspraken van de kinderen van 4B
Wat vond je leuk aan de periode afstandsonderwijs thuis?
Ik vond het leuk dat ik niet zo lang moest werken voor school. (Alexia)
Ik vond het fijn om zo veel met mijn broertjes te spelen. (Sahra)
Het was leuk om thuis te leren. Het was eens anders dan normaal. (Nawal)
Het was fijn om thuis nieuwe dingen te leren over wiskunde, taal en spelling. (Matthew)
Ik vond het fijn om thuis over kommagetallen te leren. (Saïf)
Ik had meer tijd om te spelen. (Renee)
Ik vond het fijn om thuis wiskunde te doen en te lezen. (Sirin)
Ik vond het fijn om mijn gezin vaker te zien. (Rune)
Ik kon lekker veel knutselen, gamen en spelen met mijn gezin en zusje. (Nisrine)
Ik kon lekker uitslapen. (Requensio)
Ik vond het leuk dat ik met mijn broers in de tuin kon spelen. (Mohanad)
Wat vond je niet zo leuk aan de periode afstandsonderwijs thuis?
Ik vond het echt niet leuk dat ik mijn familie voor een keilange tijd niet meer kon zien.
(Daan)
Ik vond het niet leuk dat ik niet met mijn vrienden kon spelen. We konden ook niet gezellig
met z’n allen op vakantie. (Alexia)
Je praat veel minder dan normaal wanneer je op school bent en dat vond ik jammer.
(Renee)
Je kon niet naar een pretpark gaan. (Nisrine)
Ik vond het niet leuk dat we niet naar familie konden gaan. (Nawal)
Ik vond het niet fijn dat je niet naar de winkels kon gaan. Ik vond het ook niet leuk om de
hele tijd thuis te blijven. (Matthew)
Het was jammer dat we thuiswerk moesten maken. (Saïf)
Ik vond het niet leuk om steeds mee te gaan winkelen met mijn moeder. Ik vond het ook
niet fijn dat je niet kon voetballen met mijn vrienden. (Mohanad)
Ik wou gaan winkelen met mijn mama, maar in de winkel mag maar 1 iemand binnen. Dus
ik moet dan even wachten. Ik vond het ook niet leuk dat je niet kon gaan zwemmen. (Sirin)
Ik vond het niet leuk dat je niet naar school kon komen. (Sahra)

Wat vond je leuk aan de corona-tijd? Van wat heb je toch kunnen genieten?

Ik kon langer opblijven en ’s morgens langer slapen.
Toen het goed weer was deden we een barbecue met het gezin.
Het was gemakkelijker om mee te doen aan de Ramadan.
Samen met mijn mama heb ik nieuwe recepten uitgeprobeerd.
Wat vond je helemaal niet leuk of wat heb je gemist?

Ik vond het niet leuk dat we niet samen konden zijn met onze vrienden en familie.
Normaal gingen we op reis in de paasvakantie.
Bij het maken van de lessen miste ik soms de uitleg van de juf.
Het was niet fijn om elke dag hetzelfde te doen.
Welk gevoel past voor jou bij deze periode?

Ik was bang dat mijn grootouders ziek zouden worden.
Blij: We konden met het hele gezin gaan wandelen of gezelschapsspelletjes spelen.
Droevig omdat we geen sportdag hadden en niet naar pennenzakkenrock
konden.
Hoe voelde jij je toen je hoorde dat je terug naar school mocht?

Ik was blij om mijn vrienden terug te zien.
Leuk want ik begon me te vervelen thuis.
Opgelucht: Ik kreeg terug meer het gevoel van het normale leven zonder Corona.

Wat zou jij graag doen op de eerste dag dat ALLES weer mag?

Wat heb jij onthouden over corona? Waar ga je zelf op letten de komende weken en maanden?

handen wassen
Als het druk is een mondmasker dragen.
Niet alles aanraken wat niet moet.
Je gezicht zo weinig mogelijk aanraken.

Elk jaar nemen we met het zesde leerjaar deel aan het project “Wereldklassen” in
samenwerking met de Warande.
In november gingen we al naar een theatervoorstelling. We maakten ook onze
eigen schatkist en we leerden onszelf en elkaar beter kennen.
Iedereen mag zijn zoals hij of zij is.
Op 12 maart en 13 maart namen we ook deel aan de 2daagse workshop in de Warande o.l.v. een Portugese
actrice. Jammer genoeg viel de tweede dag volledig in het
water. Omwille van de Corona-lockdown kon die tweede
dag niet meer doorgaan.

Toch willen we jullie laten zien wat we daar allemaal deden:
1. We bouwden onze eigen stad!

2. We kozen onze eigen leider.

3. We maakten onze eigen optocht.

Het was een fijne ervaring! Jammer genoeg hebben we onze film en onze
voorstelling niet kunnen afwerken.

NIEUWS VANUIT HET KERNTEAM
1) Wie was er dit schooljaar lid van het kernteam?
•
•
•
•
•
•
•

Annemie Daemen – directie
Juf Heidi Van Gael – verantwoordelijke 1ste graad
Juf Karen Govers – verantwoordelijke 2de graad
Meester Hans Vanhemelryck – verantwoordelijke 3de graad
Juf Kristel Verwaest – verantwoordelijke pastoraal op school
Juf Mireille Appels – verantwoordelijke zorg op school
Juf Sofie - beleidsondersteuning

2) Wat doen we?
Het kernteam komt twee keer per trimester samen om te brainstormen, te
overleggen, plannen uit te werken rond pedagogische of didactische zaken op
schoolniveau.
Het kernteam geeft tevens ondersteuning aan de directie.
3) Kort verslag van het kernteamoverleg op 11 juni 2020 :
-

-

Het masterplan werd besproken. Dit is het vastleggen van de prioriteiten van de
grote werken. Bijvoorbeeld : schilderen van de klassen, plaatsen van screens in
de klassen, vernieuwing plafond in de turnzaal, aanpassen van jongenstoiletten,
…
Het prioriteitenplan van het schooljaar 2020-2021 werd verduidelijkt.
Aanpassingen van het schoolreglement worden besproken en vast gelegd.
Het lestijdenpakket en de verdeling van de klassen werd besproken.
De output-gegevens worden bekeken, bestudeerd en besproken. Hieraan
worden dan de nodige acties gekoppeld.
Evalueren van het afgelopen schooljaar.
Evalueren van het afstandsonderwijs tijdens de coronatijd.
Bespreking van de verbouwingen in de kleuterschool en de tijdelijke verhuis van
3 kleuterklassen naar onze lagere school.

4) Onze prioriteiten voor dit schooljaar :
-

Verderzetten van het project KIVA. Dit is een Fins project dat wetenschappelijk
bewezen heeft dat dit resultaten geeft in verband met sociale vaardigheden.
Verder uitwerken van verschillende leerlijnen.
Starten met een nieuwe methode voor Nederlands : Taalkanjers
Het tweede leerjaar start met de nieuwe schrijfmethode “Ik pen” in opvolging
van het 1ste leerjaar.
Het nieuwe leerplankader ZILL verder verkennen met het hele team.
Verfraaiing van de speelplaats, meer groen??
…

5) Geplande nascholingen voor het team:
- Pedagogische studiedag : woensdag 25 november 2020 : Leren programmeren :
Scratch
- Pedagogische studiedag : woensdag 27 januari 2021 : ZILL
- Pedagogische studiedag : woensdag 24 maart 2021 : ZILL
- Pedagogische studiedag : woensdag 12 mei 2021 : ZILL
- Individuele nascholingen voor de leerkrachten om zich te professionaliseren.
Zoals u het merkt, staat er heel wat op de planning.
De BSD is een multiculturele katholieke dialoogschool waar heel veel waardevolle dingen
gebeuren.
Wat goed is, moeten we behouden!
Wat bijgestuurd kan worden, zetten we samen de schouders onder.
Werkgroep kernteam

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aankondiging verbouwingen kleuterschool KSB
Welkom aan de muizen-, berenen vlinderklas van de KSB!
Tijdens de grote vakantie starten de renovatie- en
verbouwingswerken op onze kleuterschool in de Beekstraat. In
september zal het grootste deel van de kleuters hun intrek nemen
in de Herentalsstraat 20. Aangezien niet alle klassen daar terecht
kunnen, stellen wij onze deur open voor enkele kleuterklassen.
De muizen-, beren- en vlinderklas starten dus in september in
onze school op het gelijkvloers.

Via deze nieuwsbrief willen wij ook graag alle helpende handen van onze
school bedanken.
Aan alle helpende handen een dikke merci!

… buren voor de schenking van
de stripboeken. Wat zullen we
kunnen lezen!
BEDANKT!

BEDANKT …

Hallo jongens en meisjes,
Nu het schooljaar zomaar eigenaardig ten einde loopt, kunnen wij al uitkijken naar de
sportieve activiteiten van het volgende schooljaar.
Al vroeg, de derde week van september, gaan wij op avonturensportklassen met het
vijfde leerjaar. Dit gaat eens zo leuk worden want deze leerlingen zijn in het vierde
leerjaar niet op bosklassen geweest wegens het coronavirus.
De vijfde week vertrekken we met het zesde leerjaar naar Genk voor onze sportklassen.
Dat belooft weer een sportieve week te worden waarin we gaan mountainbiken,
zwemmen, boogschieten, muurklimmen, oriëntatielopen en zoveel meer.
Tussen deze schooluitstappen door, hebben we reeds onze klassencompetitie. Dit doen
we tijdens onze eerste sportdag dat doorgaat op het domein van het groot college.
Welke klassen winnen de beker?
Hopend dat het coronavirus geen spelbreker wordt, kijken Juf Nele en Meester Luc
samen met de andere meesters en juffen uit naar het sportieve begin van het schooljaar.
En denk eraan: Vergeet vooral niet heel veel te sporten en te spelen tijdens de grote
vakantie.
Weet je niet wat te doen… oefen dan zeker onze BSD – uitdagingen.
Deze vind je terug op de website van onze school.
Een fijne vakantie!
Sportieve groeten en een “Air Five”
Juf Nele en Meester Luc

Het voorbije schooljaar was het weer fijn samen zijn.
… een applaus voor…
…

het meewerken in de klas

…

het samen delen met een vriendje

…

het dragen van die zware boekentas

…

het spelen met een verdrietig kindje

… een applaus voor…
…

het luisteren naar elkaar

…

de knutselwerkjes met verf, lijm en schaar

…

het uitdelen van de soep

…

het aanmoedigen van de groep

… een applaus voor…
…

het vrede sluiten als er werd gepest

…

het oplossen van moeilijke oefeningen, zoals delen met rest

…

de initiatieven van de kinderraad

…

de sportieve prestaties en het muzikale talent

… een applaus voor…
…

de leuke klasuitstappen

…

de malle grappen

…

de nieuwe liedjes die we leerden zingen

…

al de goede dingen

Zoveel mooie momenten en we vergeten er vast nog een paar.
Een warm applaus voor iedereen! Het was een bijzonder jaar!
Het was een jaar waarin hoop heel belangrijk was.
Daarom sluiten we graag af met ons jaarthemalied. Nu meer dan ooit toepasselijk.

Het lied van hoop
Ik voel me goed, ik voel me lekker
als ik met je zingen kan.
Ik voel me goed, ik voel me lekker
als ik met je vieren kan.
Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar.
Een vuistje of een knipoog, de duimen op elkaar.
Met twee dan sta je sterker, met twee geloof het maar.
Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar.
Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar.
Hallelujah , hallelujah, zing het lied van hoop.
Hallelujah , hallelujah, zing het lied van hoop.
Hallelujah, hallelujah, sing a song of hope, a song of hope.
Ik voel me goed, ik voel me lekker
met elke nieuwe kans.
Ik voel me goed, ik voel me lekker
zoek je mee de zonnekant?
Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar.
Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar.

High five, geef mij de vijf.
Wij twee te samen.
High five, geef mij de vijf
Wij allen samen, samen ,samen.
Hallelujah, zing het lied van hoop.
Hallelujah, zing het lied van hoop.
Hallelujah, la chanson d’espoir, d’espoir.
Hallelujah, hallelujah, sing a song of hope, a song of hope.
Een lied van hoop, een lied van hoop.

https://youtu.be/7PvXjNA-P5o

Heer God
het was een bijzonder schooljaar.
Het coronavirus haalde alles overhoop.
Geef ons nu een fijne vakantie
met oog voor kleine en grote wonderen.
Help ons zorg dragen voor elkaar
en voor de mooie natuur.
Blijf bij ons elk uur.
Amen.

Namens de pastorale werkgroep.

Komen jullie ook?

KINDERDISCO
NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:

Vrijdag 13 november 2020

Familienieuws:
Geboren:
▪

Noshin, zusje van Pelin Hussein (1C), 31 januari ‘20

▪

Simon, broertje van Pieter-Jan Govaerts (6A), 13 februari ‘20

▪

Noor, zusje van Farah (1C) en Ishaq (4B) Balkbir El Kaha, 4 maart ‘20

▪

Mia, dochtertje van juffrouw Karen (4B), 20 maart ‘20

Overleden:
▪
▪

Dhr. Lucien Knockaert, grootvader van Noah
(3B) en Lailah (5A) Knockaert, 7 februari ‘20
Dhr. John Dondeyne, oud-leerkracht SintJozefcollege Turnhout, 28 februari ‘20

Wist je dat …
-

Klas 5B tot in de halve finale is geraakt van de Whizzkids?

-

De kinderen van onze school fantastisch rekening hebben gehouden met de
corona-maatregelen hier op school? Ze verdienen allemaal een dikke pluim!

-

De leerlingen tijdens de noodopvang in de muziekklas zelf een liedje mogen
kiezen dat ze graag willen horen? En wist je dat ze dan ook goed kunnen
meezingen? Zo is er in deze bizarre tijd nog plaats voor wat muziek op school
bij juf Astrid in haar klas.

Schoolvakanties en lesvrije dagen
Schooljaar 2020 – 2021
Noteer alvast in je agenda
Maandag 5 oktober 2020
Maandag 2 november zondag 8 november 2020

Vrije dag
Herfstvakantie

Woensdag 11 november 2020

Wapenstilstand – Vrije dag

Woensdag 25 november 2020

Pedagogische studiedag – vrije dag

Maandag 21 december 2020 –
zondag 3 januari 2021

Kerstvakantie

Woensdag 20 januari 2021

Pedagogische studiedag – vrije dag

Vrijdag 29 januari 2021

Vrije dag

Maandag 15 februari 2021 –
zondag 21 februari 2021
Woensdag 24 maart 2021
Maandag 5 april 2021 –
zondag 18 april 2021

Krokusvakantie
Pedagogische studiedag – vrije dag
Paasvakantie

Woensdag 12 mei 2021

Pedagogische studiedag – vrije dag

Donderdag 13 mei 2021

Hemelvaartsdag – vrije dag

Vrijdag 14 mei 2021

Brugdag – vrije dag

Maandag 24 mei 2021

Pinkstermaandag – vrije dag

Donderdag 1 juli –
dinsdag 31 augustus 2021

Zomervakantie

KALENDER
Schooljaar 2020 – 2021: eerste trimester
Dinsdag 1 september

8.30 uur: start schooljaar ’20 – ‘21

Woensdag 2 september

20.00 uur: info-avond 1ste + 2de + 3de leerjaar

Donderdag 3 september

20.00 uur: info-avond 4de + 5de + 6de leerjaar

Maandag 14 t.e.m. vrijdag 18
september

Bosklassen: 5de leerjaar

Woensdag 23 september

Scholenjogging

Vrijdag 25 september

Sportdag 1

Maandag 28 september t.e.m.
vrijdag 2 oktober

Sportklassen: 6de leerjaar

Maandag 5 oktober

Vrije dag

Vrijdag 16 oktober

Schoolfotograaf

Vrijdag 30 oktober

Rapport 1

Maandag 2 november – zondag
8 november

Herfstvakantie

Woensdag 11 november

Wapenstilstand – vrije dag

Vrijdag 13 november

KINDERDISCO

Donderdag 19 november

Oudercontacten

Dinsdag 24 november

Oudercontacten

Woensdag 25 november

Pedagogische studiedag – vrije dag

Maandag 21 december ‘20
t.e.m. zondag 3 januari ‘21

Kerstvakantie

1044

Kleur deze tekening in en breng ze binnen bij de directie voor vrijdag 27 september 2020.
Uit al deze tekeningen wordt per leerjaar één winnaar getrokken.

Naam:…………………………………………………….…….………………Klas: ….……..

