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Hier is de

nieuwsbrief
van de

BSD

weer!

Veel leesplezier!

Een kerstkaart voor iedereen!

Een witte kerst is zoals een droom
met allemaal lichtjes in de kerstboom.
Alle kerstballen blinken
en de kerstklokken klinken.
Een kerststerretje staat voor jullie klaar
voor alvast een goede start van het nieuwe jaar!

Vanwege de directie en het personeel van de BSD
Turnhout, 1 januari 2022

500 jaar Ignatius
Tweejaarlijks werken we in november een week rond Ignatius.
We leren onze kinderen de figuur van Ignatius van Loyola kennen omdat hij
de grondlegger is van alle Jezuïtencolleges. Onze school is ook een
Jezuïtencollege.
Het boekje van Ignatius met “Geestelijke oefeningen” vormt de inspiratiebron
van al deze colleges.
In alle klassen wordt dan het levensverhaal van Ignatius verteld en maken de
leerlingen ook kennis met de 10 opvoedingspunten die volgens Ignatius
belangrijk zijn om op te groeien tot goede verantwoordelijke mensen. Dit
willen we bereiken door kinderen volwaardig te vormen.

1) Vertrouwen geven.
2) Zorg dragen voor leerlingen.
3) Uitdagen tot meer.
4) Smaak geven.
5) Reflecteren en kritisch kiezen.
6) De hele mens vormen.
7) Samen werken, samen leven.
8) Perspectieven openen.
9) Zorg dragen voor de wereld.
10) Handelen in dankbaarheid.

Dit jaar is een jubileumjaar. We herdenken 500 jaar Ignatius.
Daarom heeft elke klas een schild ontworpen voor ridder Ignatius.
Deze mooie “jubileum”-schilden zullen en mooi plaatsje in onze
school krijgen.

Geniet je mee van de kerstsfeer op onze school?

Een kijkje in 1B
De afgelopen maanden werd er al heel hard gewerkt in het 1ste leerjaar! Wisten
jullie dat wij al bijna alle letters kunnen lezen en schrijven?! Ook kunnen wij al
heel goed plus- en minoefeningen tot 10 oplossen, splitsen, getalbeelden
herkennen en nog veel meer! Kijk maar eens mee wat wij allemaal doen in
onze klas:
- Met onze klik-klakboekjes oefenen we op het lezen:

- Ook op de letterdoos oefenen we op het maken van woordjes. Dat doen
we altijd per 2:

- Met de wisbordjes oefenen we op het schrijven van woorden:

- Samenwerken kunnen wij in het 1ste leerjaar al heel goed!

- We gaan ook regelmatig naar de computerklas:

- Wanneer we een nieuwe schrijfletter leren, stappen we deze eerst op de
speelplaats:

- Deze nieuwe letter mogen we dan ook
allemaal eens uitproberen op het grote
bord!

- En als we eens sneller klaar zijn met een
taakje, staan er altijd leuke en leerrijke
spelletjes te wachten waar we mee kunnen
spelen!

We hebben al een hele fijne tijd gehad
in 1B en we kijken uit naar 2022 om nog
meer te leren, meer te lezen en meer
plezier te maken!

Op pad met klas 2C

Ben je benieuwd wat we allemaal al deden in het tweede leerjaar? We brachten dit jaar al
een bezoek aan appelboer Roes (we mochten zelfs een appel en sapje proeven, hmm!),
wandelden naar het Stadspark, ontdekten meer over de boeken in de bibliotheek en
werden in het Taxandriamuseum rondgeleid door een prinses.

Op woensdag gaan we zwemmen. Elke week leren we
weer iets nieuw in het zwembad. We zijn allemaal al
een keer in het diepe bad geweest! Heb je tijdens de
vakantie een keer geen plannen? Ga dan zeker eens
samen zwemmen, zo kunnen mama en papa zien wat
jullie intussen al kunnen.
We kwamen ook allemaal een dag met onze fiets naar
school. Tijdens allerlei spelletjes toonden we wat we
al kunnen op de fiets.

Natuurlijk zijn we niet elke dag op stap. We leren ook
veel in onze klas. We kunnen al verschillende
hoofdletters schrijven en oefenen op de maaltafels. In
onze klas zitten enkele echte maaltafelkampioenen!
Om een kampioen te worden moet je elke dag met je
kaartjes oefenen. Haal je kaartjes dus ook in de
vakantie zeker boven, zo word jij onze nieuwe
kampioen.
Nu we tot 100 kunnen tellen, kunnen we ook werken
met geld. We oefenen op het verschil tussen de
centen en de euro’s en ontdekten waarom een
komma gebruikt wordt in de winkel.

Het thema van de lessen Nederlands in november was “in de heksenkring”. We
fantaseerden over heksen, maakten mooie tekeningen en luisterden tijdens de
voorleesweek naar de verhalen over “Dolfje weerwolfje”. We ontdekten wat
tegenstellingen zijn en oefenden dat in met een spel.

De muzische lessen van november stonden in het thema van de herfst. We tekenden een
eekhoorn en gebruikten een blad dat we in het Stadspark vonden als staart, knutselden
een spin en een uiltje. We maakten ook een echt heksenrecept.
We vinden het heel leuk om te oefenen met Scratch Junior. Met deze app leren we een
simpele programmeertaal en kunnen we creatief aan de slag.

Lezen blijft in het tweede leerjaar erg belangrijk. Elke week lezen we thuis een boekje van
de bib en schrijven hier een tekstje over. Ook in de klas maken we het vaak gezellig tijdens
het kwartierlezen.
In december kregen we enkele moeilijke opdrachten van Sinterklaas. Slodderpiet was de
code van de koffer vol speelgoed vergeten! Door onze opdrachten uit te voeren, vonden
we elke keer een cijfer van het slot. We schreven brieven, maakten knutselwerkjes,
oefenden dansjes en werkten samen. Gelukkig vonden we zo de juiste code!

Perkament maken in 3B

Tijdens onze lessen taal leerden we hoe we perkament kunnen maken. We kregen per twee een
stappenplan + het nodige materiaal. Daarna gingen we aan de slag. Benieuwd hoe we dit deden en
wil je het zelf een keertje proberen? Volg dan het stappenplan dat hierna beschreven wordt.
Veel succes!
Wat heb je nodig?
een wit blad papier
een theezakje
papieren zakdoekje
warm water
een kom
(een vod en een handdoek om alles nadien proper te maken :-))

Methode
1) Eerst doe je het theezakje in een kop
2) Daarna voeg je hier water aan toe
3) Laat het water even afkoelen
4) Neem ondertussen een blad papier. Maak een prop van het papier.
5) Wrijf de prop weer glad tot je opnieuw een mooi blad hebt.
6) Trek daarna met het theezakje strepen over het papier heen.
7) Zorg ervoor dat de strepen overlappen.
8) De strepen mogen schuin lopen.
9) Druk tot slot met een papieren zakdoek het blad droog.
10) Herhaal stap 4 en 5 totdat je de gewenste kleur bereikt.

Een herfstwandeling in het Stadspark
Op vrijdag 29 oktober gingen we in de voormiddag met het 3de leerjaar op
uitstap naar het Stadspark van Turnhout. Hier maakten we eerst
een mooie herfstwandeling. We ontdekten de vele mooie aspecten van de
herfst: paddenstoelen, eikels, kastanjes, mooie bladeren op de grond, ...

Daarna gingen we in groepjes aan de slag. We kozen een mooi plekje uit en
verzamelden verschillende materialen. Hiermee maakten we een
mooi herfstkunstwerk op de grond. De leerlingen gingen zeer creatief aan de
slag en zo kregen we zeer leuke resultaten.

DODE HOEK, ZICHTBAARHEID EN FIETSVAARDIGHEID
In september mocht 5A in het Stadspark op bezoek bij
agent Bart. Hij vertelde de kinderen wat meer over de
dode hoek van de vrachtwagen. De kinderen kunnen
jullie nu vertellen waar rond de vrachtwagen het veilig
is en waar je beter wegblijft. Ook contact maken met
de chauffeur is daarbij heel erg belangrijk. Zwaai dus
zeker als je in de buurt van een vrachtwagen stil moet
staan!
Natuurlijk mochten we dit ook eens uitproberen. Alle kinderen namen
plaats in de brandweerwagen en merkten meteen dat
wanneer kinderen te dicht tegen de voorkant van de
vrachtwagen komen staan, ze hen helemaal niet kunnen
zien.
Ook werden onze fietsvaardigheden nog eens op de proef
gesteld dankzij een leuk fietsparcours. Alle kinderen
kregen de kans om te laten zien wat ze kunnen!

OPERATIE PROPER
Operatie Proper is een beloningssysteem waarbij scholen en
jeugdverenigingen een duwtje in de rug krijgen om zwerfvuil duurzaam aan
te pakken. Hoe? Door samen een actieplan op te stellen, ondersteuning te
bieden (denk aan opruimmateriaal, educatieve pakketten) én iedereen te
bedanken voor de volgehouden inspanningen met een mooie financiële
beloning!
Tijdens de maand november was het de beurt aan 5A om de schoolbuurt op
te ruimen. We trokken onze fluohesjes aan en haalden onze hulpmiddelen
boven: grijpers, handschoenen en vuilniszakken. In kleine groepjes gingen
we op zoek naar alles wat niet op de straat hoort te liggen. Wat schrokken
we van de hoeveelheid afval! We waren dus erg tevreden met onze actie en
de propere schoolbuurt.

Sport op school
Turnlessen
Tussen de theorielessen door mogen
we ons 2 keer per week uitleven in de
turnzaal. De turnleerkrachten dagen
ons uit om onze grenzen te verleggen,
ons eigen lichaam te leren kennen of
ons eens lekker uit te leven op de
verjaardagspelletjes die we mogen
kiezen wanneer we jarig zijn.
Op samen sporten en spelen wordt zeer veel nadruk gelegd, zodat de
leerlingen op het einde van het 6de leerjaar zelf een sport of spel kunnen
spelen zonder tussenkomst van de leerkracht.

Fietslessen

Bij veel uitstappen, activiteiten en schoolreisjes worden de
verplaatsingen met de fiets gedaan. Helaas kunnen af en
toe leerlingen aan de verplaatsing met de fiets niet
deelnemen, omdat zij zich onvoldoende veilig in het
verkeer kunnen begeven. Vorig schooljaar begonnen we met een nieuw
project. Als school boden wij de mogelijkheid aan om tijdens de lesuren te
leren fietsen. Dit schooljaar hebben we dit project nog verder uitgebreid. Dit
allemaal met als doel om iedereen zich veilig in het verkeer te kunnen laten
verplaatsen. Ook nu zijn enkele leerlingen heel hard aan het oefenen om de
techniek onder de knie te krijgen.

Hoog bezoek op de BSD!

Lieve Sint, heel erg bedankt voor de
cadeautjes die je dit jaar naar onze school
hebt gebracht.
Gelukkig vonden alle klassen de juiste code
van de koffer vol cadeautjes!
Wij zijn erg blij met de smartgames, puzzels,
boeken, lego, Woody kleurtjes, stripverhaal,
raadspel, gezelschapsspel … Dankjewel!
Vanwege alle leerlingen van de BSD

De BSD doet het goed!
Door het gebruik van de

Onze leerlingen leren door de

De fluo-actie: Draag meer

koekendoosjes zijn er heel
wat minder papiertjes op

fruitdag op dinsdag fruit eten
dat ze soms nog niet kennen.

fluo om gezien te worden in
het verkeer wordt heel

de speelplaats.

Denk maar aan de kaki.

goed opgevolgd.

Vanuit de werkgroep milieu

De koekenverkoop
georganiseerd door de
ouderraad was een groot
succes waardoor er extra

Door samen te
werken aan het
KIVA-project trachten we
op een positieve manier

dit ten zeerste.

centjes verzameld werden om
vervoerskosten voor
schooluitstappen te betalen,

vrienden te maken.
Leerlingen leren ook het
verschil kennen tussen: van

Heel wat kinderen nemen
deel aan de

voor educatief speelgoed,
nieuwe ICT-materialen, …

mening verschillen, ruzie
maken, plagen en pesten.

ruimen leerlingen ook het
zwerfvuil op rond de
school. De buurt waardeert

Samen zoeken ze in de klas
naar oplossingen voor deze
onenigheden.

kleurwedstrijden.

Heel wat leerlingen
oefenen thuis voor

Elke dag een kwartier lezen op
school doet leerlingen zin

Leerlingen die door
omstandigheden nog niet

wiskunde, Nederlands,
Frans, … op het digitaal
platform: BINGEL.

krijgen in lezen.

konden fietsen, krijgen
extra ondersteuning van
meester Frederic.

Tijdens de wintermaanden
kunnen de leerlingen
genieten van verse soep.

Leerlingen kunnen op school
gebruik maken van I-pads als
hulpmiddel bij het studeren.

Op woensdag, donderdag
en vrijdag kunnen de
leerlingen gratis melk
krijgen, wat zeer goed is
voor de gezondheid.

We kunnen zo nog heel wat opnoemen.
Belangrijk is dat we samen zorgen voor een positieve werking!
Alvast dank om zo goed samen te werken!

DECEMBER
JANUARI
IN DE GANGEN


Deze maand hebben we allemaal extra
aandacht voor de orde in de gangen.





verplaatsen
kapstokken (turnzakken, jassen, …)

Klasleerkrachten kunnen hierbij extra
stimuleren en – indien nodig – bijsturen
zodat “orde in de gangen” een
GEWOONTE wordt voor de leerlingen.

Nefke

Onderwijscheques 2022
In de eerste week van februari zullen de onderwijscheques bij de gerechtigde
kinderen in de brievenbus gevallen.
De onderwijscheque van 60 euro is een tegemoetkoming van de stad Turnhout om
de schoolrekening te verlichten.
Turnhoutse kinderen die aan volgende voorwaarden voldoen, kunnen een
onderwijscheque ontvangen:
•

wonen in Turnhout,

•

les volgen in een kleuter- of lagere school (mag ook een school buiten
Turnhout zijn) of thuisonderwijs genieten,

•

recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of
een leefloon van het OCMW.

Wanneer u een onderwijscheque hebt ontvangen, geeft u deze zo snel
mogelijk af in de school van uw kind. De cheques worden afgegeven op het
secretariaat van de school.

Familienieuws
Geboren:
▪ Dré Vos, zoontje van Nele Proost (turnjuf) en Jef Vos, 6 oktober ‘21
▪ Robbe Goossens, zoontje van Tinne Van Loon (juf lerarenplatform)
en Kevin Goossens, 27 november ‘21
▪ Fahad Al-Fanar, broertje voor Razan (6A) en Fanar (3C), 8 december
‘21

Ouderraad, bedankt!
Graag willen wij in deze nieuwsbrief plaats maken om
de leden van onze ouderraad te bedanken.
Bedankt om onze sportdagen mee te sponsoren,
bedankt voor de organisatie koekenverkoop, …

… je lege batterijen altijd mag binnenbrengen op onze school?
… je plastiek dopjes van flessen ook mag binnenbrengen voor onze school?
… onze school momenteel 248 leerlingen telt?
… we dit schooljaar nog meer koekenpakketten dan vorig schooljaar hebben
verkocht? Aan iedereen bedankt!
… de Sint op vrijdag 3 december op bezoek is geweest op onze school?
… de juf of meester van elke klas de klas gezellig heeft gemaakt met een
mooi versierde kerstboom?
… onze school tijdens de maand november geleerd heeft over de stichter van
de Jezuïetencolleges; Ignatius?
… de zichtbaarheidsactie “Helm op Fluo top” momenteel loopt? Wees goed
zichtbaar!
… de kinderen van het 5de leerjaar zichzelf en hun familie al kunnen
voorstellen in het Frans?
… het 5de leerjaar een prima score behaald heeft voor de eerste reeds van de
Whizzkids?
… klas 5A tijdens de maand oktober wel 5 vuilzakken vol zwerfvuil heeft
opgeraapt in de schoolomgeving?
… wij jullie niet genoeg kunnen bedanken om telkens weer mee te schakelen
wanneer de coronamaatregelen worden aangepast?
Dankjewel lieve ouders om zo samen met ons de kinderen in een veilige
omgeving naar school te laten gaan!

Kalender
Schooljaar 2021 – 2022: tweede trimester

Deze kalender is onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.
Dinsdag 11 januari

Rondleiding achter de schermen: Warande: 4B

Dinsdag 18 januari

20.00 uur: ouderraad

Vrijdag 21 januari

Rapport 2

Maandag 24 januari

13.45 uur: Toneel: “M.E.P.”: 3de leerjaar

Vrijdag 28 januari

Rondleiding achter de schermen: Warande: 4A

Maandag 31 januari

Dag van de directie

Maandag 31 januari

Rondleiding achter de schermen: Warande: 4C

Dinsdag 1 februari

19.00 uur: studiekeuze 6de leerjaar

Vrijdag 4 februari

Kinderdisco

Maandag 7 februari

Vrije dag

Vrijdag 11 februari

Scholenbeurs

Zaterdag 12 februari

Scholenbeurs

Dinsdag 15 februari

20.00 uur: ouderraad

Vrijdag 18 februari

16.00 – 21.00 uur: Info-dag ASO

Zaterdag 19 februari

10.00 – 13.00 uur: Info-dag ASO

Maandag 21 februari

Schoolfotograaf

Vrijdag 25 februari

Namiddag: Carnaval

Maandag 28 februari tot en
met zondag 6 maart

Krokusvakantie

Donderdag 10 maart

Oudercontacten: 1ste – 5de leerjaar

Dinsdag 15 maart

20.00 uur: ouderraad

Vrijdag 18 maart

Sint-Jozefviering

Zondag 20 maart

Lente-ontbijt

Woensdag 23 maart

Pedagogische studiedag – vrije dag voor leerlingen

Donderdag 24 maart

Namiddag: poppenwandeling: 4de leerjaar (deel 1)

Woensdag 30 maart

Schoolbezoek PT²O: 6de leerjaar

Donderdag 31 maart

Namiddag: poppenwandeling: 4de leerjaar (deel 2)

Donderdag 31 maart

6de leerjaar: voorstelling “Bert, De Kusser!”

Vrijdag 1 april

Rapport 3

Maandag 4 april tot en met
maandag 18 april

Paasvakantie

Kleur deze tekening in en breng ze binnen bij de directie voor vrijdag 28 januari 2022.
Uit al deze tekeningen wordt per leerjaar één winnaar getrokken.

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

