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Hier is de

nieuwsbrief van
de BSD weer!

Veel leesplezier!

Een kerstkaart voor iedereen!

Geniet je mee van de kerstsfeer op onze school?

Een nieuwjaarsbrief voor alle ouders…
Voor 't nieuwe jaar is nummer 2020 bedacht.
Als jullie nu al eens wisten wat dat jaar bracht...
Stel dat het in de sterren stond geschreven,
Dat jullie vooraf wisten wat jullie zouden gaan
beleven...
Zoiets zou pas verschrikkelijk akelig zijn!
Hoewel voor de juiste lottonummers best wel fijn ...
Maar verder zou niks een verrassing wezen,
Alsof jullie alles al eens eerder hadden gelezen.
Maar nee hoor, zo'n nieuw jaar ligt niet vooraf vast.
En dit wordt niet zomaar het tweeduizend en twintigste uit de kast.
Wat jullie ervan maken, dat hebben jullie zelf in de hand.
Nou ja, toch voor een heel groot deel, want ...
Een stevige portie geluk, dat helpt voor alle mensen.
En dat is nu precies wat we jullie vandaag wil wensen!
Plus elkaar graag zien, veel lachen en geen gemor.
Jullie zullen het zien, met 2020 komt het dan wel snor!
Gelukkig Nieuwjaar!
Vanwege de directie en het personeel van de BSD
Turnhout, 1 januari 2020

Wat betekent het nieuwe jaar 2020 voor de BSD?
In 2020 bestaat het Sint-Jozefcollege in Turnhout 175 jaar!
Hoe het allemaal begon?
-

De orde van de paters Jezuïeten werd gesticht door de Spanjaard Ignatius Van Loyola in 1540.

-

De paters Jezuïeten richtten hun eerste school op in Sicilië in 1548

-

De eerste Vlaamse school ontstaat in Brussel in 1604 in Brussel. Dit is het huidige Sint-Jan
Berchmanscollege.

-

In 1845 ontstaat het Sint-Jozefcollege op de domeinen van Pieter De Nef in Turnhout.

-

In 2020 bestaat het Sint-Jozefcollege in Turnhout 175 jaar.

1 ) Ignatius Van Loyola

2) paters Jezuïeten

3) Pieter De Nef

4) Onze school nu

Van oud naar nieuw:
Wapenschild



oude logo
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Wil je meer weten?
 1845 – 1995 - 150 jaar Sint-Jozefcollege Turnhout

Enkele foto’s van vroeger ….

Straatbeeld

Vakantieschool 1815

Speelplaats

Klas
Kerk middenbeuk

‘De glimlach van een kind’
Brief van de bisschop voor Kerstmis

Antwerpen, 16 december 2019

Goede vrienden,
Dat baby’s huilen, weten we bij voorbaat. Ze zijn broos en afhankelijk. Alles hebben ze nog nodig. Ze
hebben geen ander middel om hun honger, vrees of ongemak te melden. Een scherp alarmsignaal
uitsturen, is hun enige verdediging. Een fikse huilbui laat niet
lang op zich wachten. Die komt er vanzelf. Dat baby’s ook lachen, werkt anders. Een glimlach van
voldaanheid of voldoening, komt als vanzelf met de voeding mee. Maar een glimlach van herkenning,
daarop is het even wachten. Hoe staan ouders en familie soms
niet rond de wieg om een glimlach aan hun baby te ontlokken. Ze fluisteren lieve woordjes, rammelen met
speelgoedjes, kietelen baby’s voetjes of trekken zelf de gekste smoelen, tot hun baby begint te glimlachen.
Alles hebben we over voor die glimlach. Een
glimlach van herkenning. Een glimlach van verbondenheid. Een glimlach die onze diepste snaren raakt.
Is niet alle lachen dan hetzelfde lachen? Neen. Lachen kan van alles betekenen. Een clown lacht om zijn
droefheid te verbergen. Een spotter lacht om zijn mislukking te verhullen.
Een verkoper lacht om zijn product aan de man te brengen. Een winnaar lacht om zijn succes te vieren.
Een verslaafde lacht om zijn onmacht te benevelen. Een showmaster (m/v) lacht om publiek te trekken. En
ja, soms moeten we onszelf verplichten
om te blijven lachen. Hoe vaak vergaat ons niet de zin om te lachen wanneer we zien wat rondom ons
gebeurt. Er is een lachen dat meer te maken heeft met keuze en wilskracht dan met spontaneïteit. En om
te blijven lachen is wel eens een opkikker nodig. „Keep on smiling”, zong James Lloyd.
Wat maakt de glimlach van een kind zo anders? Waarom raakt die glimlach onze diepste snaren? Omdat
het een heldere glimlach is. Een glimlach nog doorzichtig en onbezoedeld. Nog zo dicht bij de zuivere bron
van het menselijke leven. Een glimlach die nog niets te verbergen of te verzwijgen heeft, geen
bijbedoelingen, geen tegenslag of verdriet, geen onwaarheid of leugen, geen eenzaamheid of
ontgoocheling. Zomaar een glimlach uit de onschuld van het leven zelf. Een glimlach die ons herinnert aan
ons eerste levensgevoel, nog niet bezwaard of getekend door latere ervaringen. Een glimlach die ons
dichter brengt bij wie wij waren en nog steeds zijn, daar waar het leven een aanvang neemt, voor het eerst
of opnieuw.
Met Kerstmis kijken we naar een kind in de kribbe. We kijken niet zomaar. Dieper dan we vermoeden, zijn
we op zoek naar een glimlach die het verschil kan maken, een glimlach die verwijst naar God. En ja, het is
een kind dat naar ons lacht. Niet omdat alles in die stal zo netjes, gezellig of feestelijk is. Zo was het daar
niet, zegt het kerstverhaal, integendeel. Het kerstekind lacht omdat het uit de zuiverste oorsprong van het
leven zelf komt. Omdat het niets te verbergen heeft. Omdat het voortkomt uit niets anders dan de liefde
die God ons toedraagt. Omdat het geen bijbedoelingen heeft, geen andere bedoeling
dan lief te hebben en goed te zijn. In Jezus lacht het leven ons toe zoals wij het ontvangen uit Gods zuivere
hand. Leven om te leven. Liefde om lief te hebben. Geluk om gelukkig te worden. Gave om te geven. Licht
uit licht, zingen we in het credo.
Goede vrienden, wat wens ik voor deze kerstdagen? Dat we bij de kribbe de glimlach mogen zien van het
kind dat ons toelacht. Een knipoog die van God komt. Zomaar.
Bisschop van Antwerpen

Het 1ste leerjaar bij Sinterklaas en zwarte piet
Het eerste leerjaar had begin december een topweek! We kregen Sinterklaas en zwarte piet maar
liefst 2 keer te zien.
Op maandag 2 december mochten we in de namiddag iets superspannend gaan doen! We gingen op
bezoek in het Pietenmagazijn.
We hadden geluk want ook Sinterklaas was aan het werk. We mochten liedjes voor hem zingen,
vragen aan hem stellen en ook zelf over het dak lopen!
Voor we terug naar school gingen, kregen we zelfs nog een klein cadeautje: een mandarijn, een
speculaasje en een pietendiploma!

Op donderdagnamiddag 5 december mochten we een heel leuk hoekenwerk doen in de refter van
onze school. We knutselden een schoentje, dat we in de klas hebben gezet. We hebben ook helemaal
zelf pepernoten gemaakt en gebakken. De hele refter rook superlekker naar de speculaaskruiden!
Om onze pepernoten mee naar huis te nemen, maakten we ook een mooie stoomboot. Die konden we
dan gebruiken als doosje.
Het was een geslaagde namiddag!

Klas 2A op bezoek in de openbare bibliotheek.
Onze klas mag op bezoek naar de openbare bibliotheek. We willen weten wat je allemaal mag
lenen uit de bibliotheek. Al vlug leren we dat je er niet alleen boeken vindt, maar ook stripverhalen,
CD's, DVD's en luisterverhalen. Via een spel in groep leren de kinderen de soorten boeken en hun
plaats in de bibliotheek. Tot slot krijgen alle kinderen een stempelkaart met informatie over de
bibliotheek. Graag zien we alle kinderen hier terug.

Klas 2A op bezoek in het Taxandria museum te Turnhout.
Hoe leefden de mensen vroeger in
Turnhout? Om dit te weten bezoekt
het 2de leerjaar het Taxandria
museum in onze stad. Onderweg
komen we al een rare dame tegen,
geheel gekleed in ouderwetse dure
kledij. Het is onze gids “Amalya”.
Eerst wandelen we rondom het
museum en meteen valt de toren op.
Helemaal op de spits van de toren
zien we hoe Goliath met zijn zwaard
de draak verslaat. Dit staat symbool
voor de bescherming van de mensen
die in dit huis wonen. Vroeger waren
er in Turnhout veel bossen en weinig
huizen. Vandaar dat rijke mensen regelmatig gingen jagen waarbij roofvogels de jagers hielpen.
We zien ook een mooi schilderij van de dochter die destijds dit huis bewoonde. Op de kledij zien
we de rijkdom van de bewoners. Een kleed dat versierd is met tal van parels. Op de eerste
verdieping zien we een grote tekening hoe men vroeger in Turnhout feest vierde. Enkele
leerlingen mogen zich omkleden in het feestelijk kledij uit die tijd. Wat grappig! In de volgende
kamer zien we hoe Napoleon in Turnhout soldaten rekruteerde. De jongens moesten groter zijn
dan 1m50, maar de lintmeter bestond nog niet. Aan de hand van een meubel moesten de rekruten
hun lichaamslengte meten. Vals spelen kon niet, want het meten kon enkel in gestrekte houding.
Nog enkele trappen op en we zitten op de bovenste verdieping van het museum. Hier zien we
hoe kledij vroeger gemaakt werd. Wol van schapen of katoen van planten, via een spinnenwiel
wordt dit tot draden gespind. Daarna zien we enkele oude weefmachines. Enkele leerlingen
mogen weven en ervaren hoe stof wordt gemaakt. In de laatste kamer zien we hoe kinderen
vroeger naar school gingen. Een houten boekentas en pennenzak, wel mooi maar niet erg
handig! Ons huidig materiaal is veel praktischer.
Nu terug naar beneden
om afscheid te nemen van
gids “Amalya” en terug
naar school te wandelen.
Een fijne voormiddag!

EEN DAG UIT HET KLASLEVEN VAN 4A

woensdag 11 december 2019
Na de tweede bel staan wij netjes in de rij en gaan naar onze klas op de
eerste verdieping.

Onze portier met dienst opent deze morgen de deur van onze klas.

De helpers van de week geven de wandelende takken water en trekken
het kalenderblaadje af.

Sommige planten hebben extra verzorging nodig en krijgen elke dag water.

We beginnen de dag met ons adventslied en genieten van de kerstsfeer.

Gelukkig zijn er weer heel veel kinderen die deze morgen met een fluohesje naar school kwamen. Zij
verdienen een sticker.

De post en het huiswerk wordt opgehaald.

Vandaag hebben we toets van meten & metend rekenen en meetkunde.

Daarna doen we het tussendoortje ‘in de kring‘ en …
Wij zijn een KIVA-

hangen onze zelfgemaakte figuurtjes uit zoutdeeg die eergisteren gebakken werden in de oven, in de
kerstboom.

Wij zijn een KIVA-school en daarom hebben we elke woensdag
een KIVA-les. Vandaag hebben we het over communiceren.

Juf Mireille komt met de leesboekjes.
We gaan duolezen.

We krijgen ons gratis melkje.

Met een lekker stuk fruit of een koek gaan we naar de speelplaats
om te spelen. We vergeten onze zwemzak niet, want we gaan
dadelijk zwemmen.

Met de bus rijden we naar het zwembad.

Samen met het tweede leerjaar zwemmen we een halfuurtje.

Dadelijk kunnen we genieten van een heerlijke vrije namiddag.

onthaalklas
Nederlands leren
mooie vriendschappen opbouwen
een fijne tijd beleven

samen

Spelen, lachen, leren, ontdekken
De school ontdekken
In het begin van het schooljaar leerden we de school kennen.
Aan de hand van een rondleiding in de school maakten we kennis met
deze woordenschat. Kan jij de volgende plaatsen herkennen?

Creatief aan de slag
Woorden leren kan ook op een creatieve manier. Zo maakten we
een mooie herfstboom. Terwijl we deze boom knutselden, leerden we heel
wat nieuwe woorden over de herfst. Ook voor de komst van Sinterklaas hebben
we een mooie tekening gemaakt. Kan je zijn mijter en mantel herkennen
op onze tekeningen?
Onze herfstboom

Sinterklaas

Spelenderwijs leren
Het hoekenwerk in de onthaalklas. Elke week worden de kinderen
uitgenodigd om deel te nemen aan ons hoekenwerk. Ze leren hier
Nederlanse woorden of wiskundige begrippen door verschillende spelletjes
of opdrachten uit te voeren. Hieronder zie je enkele leerlingen aan het werk.

Kerstmis in de onthaalklas
Ook in de onthaalklas kijken we al uit naar Kerstmis. Samen leerden we heel wat woorden,
zoals kerstboom, slinger, kerstbal, … Het verhaal van Jozef en Maria is ook voor ons niet
meer onbekend. Natuurlijk hebben we ook samen de kerstboom in de klas versierd.
Wat vinden jullie van onze boom?

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.

Denken maar aan de kaki.

goed opgevolgd.

Vanuit de werkgroep milieu
ruimen leerlingen ook het

De koekenverkoop
georganiseerd door de

Door samen te
werken aan het

zwerfvuil op ronde de
school. De buurt waardeert

ouderraad was een groot
succes waardoor er extra

KIVA-project trachten we
op een positieve manier

dit ten zeerste.

centjes verzameld werden om

vrienden te maken.

vervoerskosten voor
schooluitstappen te betalen.

Leerlingen leren ook het
verschil kennen tussen: van
mening verschillen, ruzie
maken, plagen en pesten.

Heel wat kinderen nemen
deel aan de
kleurwedstrijden.

Heel wat leerlingen
oefenen thuis voor
wiskunde, Nederlands,

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

Elke dag een kwartier lezen op
school doet leerlingen zin
krijgen in lezen.

Frans, … op het digitaal
platform: BINGEL

Leerlingen die door
omstandigheden nog niet
konden fietsen, konden een
fiets van de school gratis
ontlenen zodat ze extra
konden oefenen.

Tijdens de voorleesweek
werd er voorgelezen:

Onze leerkrachten hebben al
heel wat nascholing gekregen
over het nieuwe leerplankader
ZILL: Zin in leven, zin in leren.

Tijdens de wintermaanden
de leerlingen kunnen
genieten van verse soep.

- Op de kleuterschool door het
6de leerjaar
- Aan het 1ste leerjaar door het
6

de

leerjaar

- Lazen de juffen voor in klas
- Werden ouders aangespoord
om voor te lezen
- Lazen leerlingen aan elkaar
voor

Het rapport is een evaluatie
van de vorderingen van uw
kind en zij hebben altijd een
kindgesprek hierover met hun
klasleerkracht.

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

De schoolfotograaf
weer mooie foto’s

De klassen ook vaak op uitstap
gaan om de wereld buiten de

Leerlingen op school
gebruik kunnen maken

heeft genomen van uw

klas te ontdekken:

van I-pads als

kind en de klas.



De milieuboot




Bosklassen
Bezoek aan een

hulpmiddel bij het
studeren.

museum



Verkeersuitstappen
…

Fijn dat ouders zich
inzetten om de

Fijn dat we een ouderraad
hebben waar nieuwe ouders

Ouders mogen ook via
mail altijd ideeën

postmap zo goed
mogelijk op te volgen.

zich bij hebben aangesloten
zodat dit de werking van de

aanbrengen.

Vrijdag krijgen de

school ten goede komt.

leerlingen alle brieven
en deze brengen ze
maandag terug mee.
Zo kan alles vlot
verlopen voor uw kind.

De school heeft altijd een
mooie uitstraling door de vele
knutselwerkjes, fotokaders
en aankleding.

Op de website van
onze school staat ook
heel wat informatie en
sfeerbeelden. Neem
zeker eens een kijkje:
www.sjt-lager.be

Er wordt veel aandacht besteed aan het leren
studeren. Fijn dat ouders hierbij begeleiden en
aanmoedigen. Sommige dingen worden aangeleerd en
moeten dan geautomatiseerd worden en hierbij
spelen ouders een heel belangrijke rol. Denken we
maar aan het oefenen om vlot te leren lezen, het
oefenen van de maal- en deeltafels, het leren
schrijven (schoonschrift), het leren schrijven van onthoudwoorden, het
toepassen van spellingsregels, oefenen van bepaalde rekenvaardigheden,
Franse woordjes vanaf het 5de leerjaar, …
Het is belangrijk dat je dit aanmoedigt zodat je laat voelen hoe belangrijk het
leren is. Niets gaat vanzelf. Door hier samen aan te werken (handen vol hoop)
voelen onze kinderen zicht gesteund.
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!

Een technologische
blik op de leerlingenraad
Wie zijn wij en waar staan wij voor?
Beatrice (4A)

Beatric
e
4A

Vinden jullie het ook zo
fantastisch om weg te dromen
in een boek? Ik wel en daarom
zou ik het fijn vinden als er een
leeshoek op de speelplaats zou
komen.

Renee (4B)
Klinkt zingen en dansen op de
speelplaats voor jou ook als
muziek in de oren?
Geen probleem! Ik ga me
inzetten voor de muziek op de
speelplaats.

Lou (5A)
De speelgoedkoffer
onderhouden en aanvullen
klinkt als een geweldige taak
voor mij.

Ismail (5B)
Leren samen spelen.
Ja, dat is zeker iets voor de
leerlingenraad! Hou je maar klaar,
want hier ga ik mij dit schooljaar voor
inzetten.

Milan (6A)
Milan
6A

Ik zal ervoor zorgen dat in onze
school alles op rolletjes loopt.
Maak je borst maar nat, want ook dit
schooljaar komt er weer een nieuwe
rollerdag aan.

Akram (6B)
De zandbak… wie komt er niet
graag? Al mag er op deze plaats
wel meer respect zijn voor het
materiaal.
Hier ga ik dit schooljaar voor zorgen.

Akram
6B

De leerlingenraad is
klaar om voor een
ROBOT-tastisch jaar te
zorgen! Jullie ook?

Heb jij thuis leuke leesboeken die je niet meer
gebruikt?

Help dan de

leerlingenraad!
Zoals je hierboven kon
lezen willen we graag een
leeshoek op de speelplaats.
Hier hebben we natuurlijk
boeken voor nodig.

Kan jij ons helpen?
Breng je boeken naar het
secretariaat en je boeken
zullen opnieuw tot leven
komen in onze school.
DANKJEWEL!

LEUKE BOEKEN VOOR
ONZE NIEUWE LEESHOEK

Er zit meer in een liedje dan je denkt!
Alexia (6B) en juf Astrid
spelen samen ‘Señorita’ van
Camilla Cabello en Shawn
Mendes op viool.

De leerlingen verzinnen tijdens
de speeltijd soms zelf liedjes en
mogen deze dan tijdens de
muziekles voorzingen.

Juf Astrid is heel grote fan
van de dansmoves van
Favor, Israel en Samuel
uit het 6e leerjaar!

Renee, Rune en Alexia uit het 4e
leerjaar verzonnen tijdens de
Sinterklaasperiode zelf een tekst
op de melodie van het lied ‘Zie ginds
komt de stoomboot’.
Zingen jullie mee? Hier gaan we dan!

Tashan (5A) speelde
tijdens de kerstviering
een prachtig kerstliedje
op zijn gitaar.

Duim omhoog voor het 3e leerjaar! Samen met juf
Astrid speelden zij een eigen versie van het
themalied uit de film ‘Pirates of the Carribean’.

Hé? Wat hoor ik? Hoor jij dat ook? In het 1e
leerjaar luisterden we aandachtig naar
omgevingsgeluiden. In het 2e leerjaar speelden we
een dierengeluidenquiz.
1, 2, 3, rikke tikke tik, ra ra ra, wie benne kik?
Is er iemand die al weet hoe ik heet?

Whaa! De max Wiske! In het 5e leerjaar
maken ze muziek met geluiden uit
stripverhalen. Daarna maakten ze ook
nog eens een eigen kerstrap.

Oeps! Mijn bloes! In het 6e leerjaar
zongen ze er blijkbaar een liedje over…
En wat kunnen die leerlingen ook
prachtige muziek componeren en spelen!

Ik wens iedereen een
super fijne
kerstvakantie met
fantastische
feestdagen en een
spetterend en muzikaal

2020!

Sint-jozefcollege in de krant!

BSD

BSD

Onze
kleuterschool
KSB

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

KINDERDISCO
Wanneer?
Vrijdag 7 februari 2020

Waar?
Parochiezaal Schorvoort
(Turnhout)

Kom jij ook? 

Kinderdisco
“Gemaskerd bal”
Na de kerstvakantie volgt de mogelijkheid om je in te
schrijven voor de kinderdisco. Zeker doen!

Wat kan je na school allemaal beleven op de BSD?
1) WIWETER
-

2)

Dit gaat door op woensdagnamiddagen voor leerlingen van 5 en
6de leerjaar.
Dit zijn momenten waarop leerlingen werken aan wiskunde,
wetenschap en techniek.
Zo hebben ze dit jaar al volgende thema’s behandeld:
o EHBO: leren reanimeren
o Uitwerpselen van uilen bestuderen en kennismaken met echte uilen
o Het ontwerpen van een robotje
o Codes leren maken
o Hoe werken zonnepanelen

Spelletjesmiddagen: vanaf de herfstvakantie tot aan
de paasvakantie
- Dit is voor de leerlingen van het 1ste – 2de en 3de leerjaar.
- Voor elk leerjaar is er een andere middag voorzien.
- Studenten van het 3de jaar ASO van ons groot college
komen onze kinderen leren gezelschapspelletjes
spelen waarbij ze dan met elkaar communiceren.

3)

Leren programmeren: na de kerstvakantie
-

4)

Sportsnack: vanaf de herfstvakantie
-

5)

Dit is voor alle leerlingen tijdens de middag. Hiervoor moest je intekenen.
Ze leren op iPad of computer programmeren.

Dit is voor alle leerlingen na school van 15.45 tot 16.45 uur op
school zelf.
Bewegen en kennismaken met verschillende sporten is hier het
doel.
Hiervoor moet je vooraf intekenen.
Voor elk leerjaar is er een bepaalde dag voorzien.

Netbal:
-

Voor de meisjes van het 6de leerjaar
Tijdens de middag

Familienieuws
Overleden:

 Dhr. Freddy Dupuis, overgrootvader van Bailey
Wyckmans uit 1B
 Mevr. Bernadette Dierckx, echtgenoot van Gust
Biermans, oud-personeelslid

Samen met je kinderen Kerstmis vieren!
Parochie Sint-Pieter draagt er haar steentje toe bij.
Graag nodigen we je uit …
…

om deel te nemen aan onze “Light a
candle –actie” van 14 december.
Tussen 17.00 en 20.00 uur kan je dan
bij de ingang van onze kerk een
kaarsje aansteken als teken van vrede,
vriendschap en verbondenheid.

…

om Kerstmis te komen meevieren op
kerstavond 24 december.
Om 19.00 uur gaat in onze kerk de “Kerst-Gezinsviering” door. Na
deze stemmige viering leggen we samen met de aanwezige
kinderen het kerstkind in de kerststal op de Grote Markt.

…

om tijdens de kerstvakantie een bezoekje te brengen aan onze
Kempische kerststallen die doorlopend te bewonderen zijn:
- Grootse kerststal met levende dieren op de Grote Markt bij de
ingang van onze kerk.
- Stemmige kerststal met traditionele kerstbeelden binnen in onze
kerk.
Aan iedereen alvast een “Zalig Kerstmis” toegewenst.

Wist je dat …
-

-

-

Er op 2 december een nieuwe leerling is gestart in klas 2B? Daniela komt
uit Peru en heeft ons al enkele woordjes Spaans geleerd. Welkom in onze
school!
Het 1ste leerjaar al de zintuigen heeft leren kennen met proefjes?
Het 1ste leerjaar de Sint heeft bezocht in het sintmagazijn?
De leerlingen van het 1ste leerjaar al veel letters geleerd hebben en al
woordjes kunnen schrijven?
Het 1ste leerjaar heerlijke pepernoten bakte?
Het 3de leerjaar op ontdekking is geweest in het Prinsenpark?
De leerlingen van het 4de leerjaar overheerlijke soep maakten in de week
van de smaak?
Het 5de leerjaar, tijdens de week van Wapenstilstand, naar de musical ’40 –
’45 is gegaan?
Alle kinderen van het 5de leerjaar hun steentje hebben bijgedragen voor
de Ketnet koekenbak?
6A de schoolomgeving heeft proper gemaakt in functie van het project
“Mooimakers”. Wat een klus was dat! Turnhout kan mooier!
De afgevaardigden van de leerlingenraad bekend zijn? Voor klas 6A is dat
Milan.
De leerlingen van 6A gaan voorlezen zijn in de kleuterschool? Superleuk
voor iedereen!
Het 6de leerjaar het project “Wereldklassen” is gestart met een
toneelvoorstelling, een ‘schatkamer’ en een boekje.
De leerlingen van onze school allemaal meer te weten zijn gekomen over
Ignatius van Loyola, de stichter van het Sint-Jozefcollege?
6A tijdens de advent solidair wilde zijn met kinderen die het niet zo goed
hebben door het inzamelen van speelgoed waarmee ze zelf niet meer
spelen?
We in 6B Asterix veel beter hebben leren kennen!
We in 6B voortaan Idéfix in elke tekening zoeken!
De leerlingen in de onthaalklas leerden over Sinterklaas en Kerstmis? We
hebben zelfs samen de kerstboom gezet en versierd!
De Sint een bezoekje bracht op onze school voor alle leerlingen en
cadeautjes bij had?
Dit bracht hij mee:
o Wisbordjes waarop ze flitsoefeningen kunnen maken.
o Zandbakmateriaal om in de lente en de zomer fijn te kunnen spelen
in de zandbak.
o LEGO-materiaal zodat leerlingen volgens een stappenplan een
bouwwerkje kunnen maken.
DANK U SINTERKLAAS !

Zwitserlandkamp 2020
Aan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar,
Aan de ouders,
Reeds voor het 58ste jaar op rij, organiseert het college ook volgende zomer weer
kampen in de Zwitserse Alpen. Ook voor de leerlingen van de lagere scholen (BSA
en BSD) is er een kamp.
Door de jaren heen kregen deze kampen een ijzersterke reputatie. Telkens weer staat er een
enthousiaste ploegleiding klaar om er een onvergetelijk kamp voor de kinderen van te maken.
Het hoofddoel van het kamp is maximaal te genieten van die prachtige Alpen. Met de hele groep
trekken wij dagelijks zingend en genietend door de bergen. Op rustdagen wordt er sport & spel
voorzien. En ook de avonden worden gevuld met leuke groepsactiviteiten. De leidingsploeg
probeert elke minuut van het kamp op te vullen. Het geheel verloopt in een gezellige en
ontspannende kampsfeer … om nooit meer te vergeten!
Slechts weinig scholen kunnen hun leerlingen deze unieke levenservaring aanbieden. Grijp deze
kans. Het aantal inschrijvingen is beperkt (!).
Voor meer info of een eventuele inschrijving:
 facebook Zwitserlandkamp lagere scholen 2019: een terugblik kamp 2019
 Jan Van Houtte (kampleider; leraar L.O. ASO): vanhoutte.j@scarlet.be
 administratief bediende van de lagere scholen: inschrijvingskaarten na de Zwitserlandavond hier
te bekomen en bezorgen
10-daags kamp:
 2 juli 2020 – 12 juli 2020: met de bus
 kampplaats: Zwitserland Wallis
 begeleide bergtochten in de prachtige Zwitserse Alpen
 een onvergetelijke tweedaagse
 verschillende dorps- & groepsspelen
 leuke avondactiviteiten
 lekker eten van onze kookploeg
 zon, zingen, sfeer en veel plezier
 kampprijs: 560,00 €
De leidingsploeg van kamp 2019:
Iris Minten, Celien Das, Machteld Kennes, Zyncke Michielsen, Vincent Verheyen, Robin Van Houtte,
Vincent Van Houtte, Jan-& Ann Van Houtte-Decoene, Sibe Bleuzé, Marjan Meeuwsen, Hanne
Baeyens, kookploeg: Linde, Geert, Ingrid en Kurt

Met vriendelijke groeten,
Jan Van Houtte

KALENDER 2de trimester
Maandag 6 januari

Driekoningen

Maandag 6 januari

Start sportsnack 2: 1ste, 2de , 3de en 4de leerjaar

Dinsdag 14 januari

1ste leerjaar: toneel “Niet Wiet, wel Nel”

Vrijdag 24 januari

3de leerjaar: bezoek aan Natuurpunt

Vrijdag 24 januari

Rapport 2

Maandag 27 januari

Medisch onderzoek: 1A + 1B

Dinsdag 28 januari

6de leerjaar: bezoek aan Taxandriamuseum

Dinsdag 28 januari

Medisch onderzoek: 1C + 4A + 4B

Woensdag 29 januari

Pedagogische studiedag: vrije dag

Vrijdag 31 januari

Dag van de directeur

Vrijdag 31 januari

Medisch onderzoek: 5A + 5B

Maandag 3 februari

Vrije dag
4B: bezoek aan drukateliers
Donderdag 6 februari
speelkaartenmuseum

Vrijdag 7 februari

KINDERDISCO

Maandag 10 februari

6de leerjaar: toneel “ROOD”

Dinsdag 11 februari

Dikketruiendag
4A: bezoek aan drukateliers
Dinsdag 11 februari
speelkaartenmuseum
Donderdag 6 februari Medisch onderzoek: 6B
Vrijdag 14 februari

Medisch onderzoek: 6A

Dinsdag 18 februari

3de + 4de leerjaar: toneel “Tribunal”

Vrijdag 21 februari

Namiddag: Carnaval

Maandag 24 februari
t.e.m. zondag 1 maart

Krokusvakantie

Maandag 2 maart

Start sportsnack 3: 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar

Dinsdag 10 maart

Oudercontacten: 1ste – 5de leerjaar

Donderdag 19 maart

Sint-Jozefviering

Woensdag 25 maart

Pedagogische studiedag: vrije dag

Zondag 29 maart

PAASONTBIJT

Donderdag 2 april

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

Vrijdag 3 april

Rapport 3

Maandag 6 april
t.e.m. zondag 19 april

Paasvakantie

Kleur deze tekening in en breng ze binnen bij de directie voor vrijdag 31 januari 2020.
Uit al deze tekeningen wordt per leerjaar één winnaar getrokken.

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

