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Hier is de
nieuwsbrief van
de BSD weer!

Veel leesplezier!

Werkgroep pastoraal
Elk schooljaar werken we rond een nieuw jaarthema.
Dit schooljaar is dit “Als bomen vertellen”.
Bomen zijn een prachtige metafoor voor verbinding.
De boom verbindt ons:
o met herleven, doorleven, nieuw leven
o verbindt ons met duurzaamheid, milieubewustzijn en ontwikkelingswerk
o verbindt ons met gastvrijheid
o verbindt ons wereldwijd
o verbindt ons met rituelen
o als symbool van verbinding tussen hemel en aarde
SEPTEMBER: IEDEREEN TELT!
In september werkten we rond het maandpuntje “Iedereen telt!”.
Zoals je kan zien op de onderstaande prent, zie je heel veel verschillende vogels in
de boom. Elke vogel is anders, maar toch vinden ze allemaal een plaatsje in de
boom.
Zo is het ook met de kinderen in de klas. Iedereen is anders, maar iedereen hoort
erbij. Het is juist fijn dat iedereen anders is, net zoals de vogeltjes. Je mag zijn wie je
bent.

Hier vind je nog een link naar een lied waarin gezongen wordt dat je mag zijn wie je
bent.
https://www.youtube.com/watch?v=spIN75zC6Qo

OKTOBER: WAT KAN IK VOOR JE DOEN?
In oktober kwam het nestkastje bij in de boom. We voelen ons ondertussen helemaal
thuis in onze klas. We zorgen er samen voor dat het fijn is voor iedereen in ons
‘klaskastje’. We willen er zijn voor elkaar. ‘Wat kan ik voor je doen?’ is de leuze en
een hart is het symbool.

Een huis brengt mensen samen in veiligheid en in vrede. Een boom is een teken van
vrede. Daarom worden er overal ter wereld bomen van vrede geplant en krijgen
sommige bomen de naam van ‘vredesboom’.
God wil een wereld waarin we zorgen voor elkaar.
Wat droom jij voor de wereld?
Wat voor goeds zou jij voor de wereld willen?
Wat voor goeds wil jij voor je klas?
Wat voor goeds wil jij voor je vrienden?

Volgend gedichtje zegt ons hoe we voor een fijn gevoel kunnen zorgen bij elkaar. We
horen er graag allemaal bij, we willen ons allemaal thuis voelen.
Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Hoe kan ik vreugde brengen
met een lach, een knuffel of een zoen?
Wees een vriend die vrolijk lacht.
Wees een vriend die geduldig wacht.
Wees een vriend die goede raad geeft.
Wees een vriend die een fout vergeeft.
Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Hoe kan ik vreugde brengen
met een lach, een knuffel of een zoen?
Wees een vriend die graag deelt.
Wees een vriend die eerlijk speelt.
Wees een vriend die troost brengt.
Wees een vriend die hoop schenkt.
Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Hoe kan ik vreugde brengen
met een lach, een knuffel of een zoen?
Wees een vriend die anderen helpt.
Wees een vriend die tranen stelpt.
Wees een vriend die mee een lied zingt.
Wees een vriend die een gat in de lucht springt.
Wie kan ik voor je zijn?
Wat kan ik voor je doen?
Hoe kan ik vreugde brengen
met een lach, een knuffel of een zoen?

Elke maand passen we onze pastorale hoek op school aan, want
elke maand werken we rond een ander thema.
Zo zag hij er in oktober uit:

Heel het schooljaar staat de boom centraal. Volgende thema’s komen ook nog aan bod:

NOVEMBER:

DECEMBER:

TROOST ZOEKEN, TROOST VINDEN
OVER JOU

LICHT VOOR ELKAAR

GOD HEEFT EEN DROOM

FEBRUARI:

MAART:

APRIL

SAMEN STA JE STERKER!
GEVEN

DE WERELD DELEN

EEN NIEUWE KANS

MEI:

JUNI:

ZEG WAT JE DOET EN DOE WAT JE ZEGT

TIJD VOOR ELKAAR

Maar nu is het eerst genieten van een fijne vakantie!

JANUARI:

Wie is wie op onze school?
Directie
Annemie DAEMEN
directie@sjt-lager.be

1ste leerjaar
1A
Ellen
OOSTVOGELS

1B
Ellen
PROOST

2de leerjaar
2A
Hanne Geerts

2B
Heidi
VAN GAEL
en
Leen
VLOEMANS

3de leerjaar
3A
Kristel
VERWAEST

3C
Alexander
KOYEN

3B
Mieke
LENAERTS
en
Ine ROES

2C
Ilse Vanherck

4de leerjaar
4A
Hilde
HEYNS

4B
Cindy
VERSCHUEREN

5de leerjaar
5A
Nathalie
HEYMANS

5B
Sofie
PIRSOUL

6de leerjaar
6A
Ria OOMS

6B
Hans
VANHEMELRYCK

Lichamelijke opvoeding
Luc BOECKX

Nele
PROOST

4C
Jari DE
BEUCKELAER

Beleidsondersteuning
Sofie
PIRSOUL

Muzikale opvoeding
Astrid VAN
CLEEMPUT

Lerarenplatform
Tinne VAN
LOON

Zorg
Zorgcoördinator
3de + 4de + 5de +
6de leerjaar
Mireille APPELS

Zorgleerkracht
+ onthaalklas
Ine ROES

Zorgleerkracht
2de leerjaar
Astrid VAN
CLEEMPUT

Zorgleerkracht
Leen
VLOEMANS

Zorgleerkracht +
Onthaalklas
Bianca
STRUYF

Secretariaat
Elien BRYS
secretariaat@sjtlager.be

Anne-Mie
VERHEYEN
a.i.
Hans BROES

Dienstpersoneel
Patricia SWAANS

Marcia RIBEIRO

Hans BROES

NEFKE
Hebben jullie Nefke al ontmoet?
Nefke is de mascotte van onze school en zet elke maand een ander aandachtspunt
in de kijker. Samen met Kiko en Flo vind je hem op de speelplaats terug.

SEPTEMBER
RIJEN EN BOEKENTASSEN









1ste belteken stoppen met spelen
2de belteken in stilte in de rij staan
stilte in de rijen en gangen
boekentassen aan de binnenkant dragen
NIET lopen in de gangen
noch eten, noch drinken in de rijen
boekentassen op de speelplaats schikken in de afgebakende zone
(ook lln. van de studie)

OKTOBER
SORTEREN

Alles netjes sorteren,
we moeten het
allemaal samen
blijven proberen.

Papiertjes,
plastiekjes,
busjes
en fruit …

kies de juiste bak maar uit.

Nefke

Een kijkje in klas 1A!
Wat hebben we de eerste maanden van dit schooljaar al hard
gewerkt in klas 1A. Kijk maar mee!
We leerden Mika en Do kennen. Twee kinderen die ook in het
eerste leerjaar zitten! Samen met hen verkennen we de wereld
rondom ons. We leerden over onze levensbehoeften (eten &
drinken, wonen, kledij, verzorging en spelen) en we verkenden
onze schoolomgeving. We controleerden of deze veilig was. Ons
besluit was: dik in orde!

We leerden ondertussen ook al veel letters lezen en schrijven. We
oefenen in onze schriftjes en leesboekjes, maar ook op onze leuke
letterdozen!

Samen met Wibbel gingen we op zoek naar de getallen. We
vonden ze al tot 7! We oefenden om ze te schrijven, tellen, op de
getallenas te plaatsen, …. Maar tijdens onze lessen wiskunde doen
we nog zo veel meer! We deden zelfs een groepswerk waarbij we
met blokken bouwsels moesten maken.

We houden ook van muzische lessen! Knutselen en toneelspelen
doen we in onze klas. Muziek volgen we in de muziekklas bij juf
Astrid.

Elke maand oefenen we ook onze vaardigheden op media in. We
gaan naar de computerklas of oefenen in de klas met iPads.

Als we klaar zijn met onze werkjes, moeten we soms in onze snelklaar-map werken. Hier zitten extra taakjes in. Maar in onze klas
hebben we ook een kieskast! Deze zit vol denkspelletjes,
motorische spelletjes en lees-, schrijf- en rekenspelletjes!

Bewegen is ook belangrijk. We turnen twee keer per week op
school. Soms doen we ook beweegspelletjes in de klas. Maar
daarnaast hadden we ook onze eerste sportdag en fietsten we
tijdens ‘Meester op de fiets’. Wat is bewegen leuk!

Je kan het wel zien ….
We maakten een fijne start met deze toppers van 1A!

We leren over gevoelens in klas 2B …

Wat is het leuk om op school vrolijke, blije en lachende
kinderen te zien. Alles lijkt beter te lukken als we opgewekt
en goedgezind zijn. Ook studies tonen aan dat we beter
leren wanneer we goed in ons vel zitten. Een goed
welbevinden doet wonderen.
Toch zien we op de speelplaats of in de klas soms ook boze,
bange of verdrietige gezichtjes.
Omdat deze vier basisemoties zo belangrijk zijn in de
ontwikkeling van het kind besteedt de overheid hier extra aandacht aan.
In het huidige ZILL - (zin in leren en leven) leerplan vinden we doelen terug in
verschillende ontwikkelvelden.
Tijdens de godsdienstles maakten de leerlingen van klas 2B kennis met volgende
gevoelens: blij, bang, boos, verdrietig, trots en jaloers.

De leerlingen vertelden aan elkaar situaties waarin ze zich blij, bang, boos, … voelden.
Daarna moesten zij met een groepje een bepaald gevoel uitbeelden.

Hierdoor werden de kinderen ook aangesproken in hun muzische ontwikkeling, maar
ook het socio-emotionele aspect kwam hiermee aan bod. Samen een taak kunnen
uitvoeren, goed leren samenwerken.
Na het uitbeelden probeerden de toeschouwers te achterhalen welke gevoelens er
werden getoond.
Van elk groepje werd er tenslotte nog een foto gemaakt. Zo werden ook de mediavaardigheden van de leerlingen ontdekt.
Op volgende foto’s kan je zien welk gevoel de leerlingen toonden. Ra, ra, ra, welke
emotie past bij welke foto?

Klas 2B geeft complimentjes!

Geef eens een complimentje…
Tijdens de godsdienstlessen werkten we in 2B rond het thema gevoelens. We leerden de
volgende gevoelens herkennen: blij, bang, boos, verdrietig, trots en jaloers.
We vertelden ook over complimentjes.
-

Wat is een complimentje?
Geef ik graag een complimentje aan iemand?
Krijg ik graag een complimentje?

We ontdekten ook dat complimentjes ons blij kunnen maken.
Daarom spraken we af om elkaar zoveel mogelijk aan te moedigen door ‘complimentjes‘
te geven.
We gebruikten hiervoor de volgende complimentenkaart.
Doen jullie ook mee?
Heb jij vandaag al een compliment gegeven of gekregen?
GOED BEZIG!
Welk complimentje heb jij vandaag al gegeven? Kleur het vakje.
Mmm, dat is
lekker!

Wauw! Dat kan jij
goed!

Dat was leuk!

Goed gedaan!

Wat ben
je vrolijk!

Wat heb jij hard
gewerkt!

Dat is
knap!

Wat lief
van je!

To
p!

Wauw
!

Dat was
leuk!

Prima!

Geweldig!

Super!

Wat lief van je!

Wist je dat …
De klasboom van klas 2B appeltjes heeft?
Donderdag, 23 september bracht het tweede leerjaar een bezoek aan de
appelboomgaard van Roes in Oud-Turnhout.
Een gids leerde ons veel over de groei en de pluk van de appels.
Om de gids en de andere mensen van het appelbedrijf te bedanken,
maakten we een prachtig appelschilderij. Je kan dit schilderij bewonderen
in de winkel van Roes in Oud-Turnhout.

In de namiddag werkten we in groepjes aan
verschillende taakjes in het appelboekje.
Bij één van de opdrachten moesten we een appeltje
opvullen met propjes van crêpe-papier.

Deze appeltjes werden daarna allemaal in onze klasboom gehangen.

(Klas 2B)

Theatervoorstelling ‘O O O’ - 4B
Op dinsdagnamiddag 5 oktober gingen we met het vierde leerjaar naar een abstracte
theatervoorstelling in de KUUB, de Warande. Het weer zat ons niet helemaal mee, maar dat
deerde ons niet. De titel van de voorstelling was ‘O O O’, gespeeld door het theatergezelschap ‘De
Maan’. Het was een theater waarin alle emoties op een humoristische manier werden
gepresenteerd. Er werd niet veel gepraat, maar dat was geen probleem! We konden zonder
woorden begrijpen wat de vier acteurs speelden en wat ze bedoelden. Hieronder kunnen jullie
vinden wat de kinderen van 4B van het toneel vonden.
Het theater was interessant en een beetje
grappig, en eng en ook leuk. Soms waren er
rare dingen die je niet verwachtte. Er was veel
geluid en soms ging het heel traag. Er waren
mensen die een stok vasthielden en een
kapstok. Wanneer ze de kapstok over de stok
lieten glijden, maakten ze een grappig geluid.
Er was ook een personage dat onder het
podium ging liggen en er werd enge muziek
opgezet. (Benny)
Ze beeldden emoties uit. Ze ontdekten nieuwe
dingen in emoties zoals blij, boos, verdrietig en
verlegen. Ze bewogen veel en waren erg creatief. Eén
meneer was aan het stretchen. Er waren ook drie
maskers: een blij, een boos en een verlegen masker.
Dit speelde zich af op een podium, met gordijnen
rond. Het was donker. Ze gebruikten veel muziek en
kleurtjes. (Sofian)
Ik vond het theater heel leuk en grappig. Ik vond het
jammer dat kinderen van de andere school aan het
praten waren. Ik vond het leuk dat de acteurs niet
zoveel praatten, maar gewoon emoties uitbeeldden.
Dit was ook wel een klein beetje raar. Er was een heel groot hoofd. Dat vond ik wel grappig. Ook
wanneer ze schreeuwden vond ik dit wel grappig. (Daniela)
Ik vond het theater best wel leuk en grappig. Soms was het
verdrietig. Ze waren soms ook boos op elkaar. Over het
algemeen was het heel leuk. (Samira)
Vandaag gingen we naar het theater. Het was leuk in de rij.
Toen we naar het theater vertrokken, mochten we niet
kiezen naast wie we gingen lopen. Als we flink waren,
mochten we kiezen naast wie we stonden bij het
terugwandelen. De acteurs waren gek en grappig. Toen
gingen alle lampen uit. Het was eng, maar ook leuk.
(Maysa)

Ik vond het theater superleuk, want het was heel gek.
Soms was het spannend. De muziek was soms ook eng,
maar daarom was het ook leuk. De enge pop en de lange
nek was het engste van allemaal. Het eerste stukje
waarbij mensen een kapstok over een stok naar beneden
lieten glijden was ook heel grappig. Daarom wil ik dat
theater bedanken voor dat super theaterstuk. (Amina)
Ik vond het een leuke voorstelling. Er werd niet veel
gepraat, maar toch kon ik het verstaan. Ze hadden veel
materiaal. Het was soms bijna opera. Ze waren aan het
roepen en konden goed spelen. De voorstelling was in de Warande. (Sanae)
Wij hebben een voorstelling gezien met de heel klas. De
voorstelling was niet met woorden, maar met emoties.
Het ging over allerlei emoties. Het was best leuk. Ook al
werd er niet veel gezegd, je kan er je fantasie insteken.
Geluiden worden nagebootst. De acteurs hebben de
voorstelling goed gemaakt. Er was voor alles iets.
(Isabella)
Het stukje waarbij acteurs op een blokje vielen was heel
grappig. Het was ook wat eng, omdat er een groot hoofd
was. Het was niet leuk dat sommigen aan het praten
waren. Het was keileuk, want de juf zat naast mij. Het was een beetje zoals een enge film. Het was
jammer dat het regende toen we moesten wandelen, maar het was een leuke dag. (Mario)
Het theater was heel grappig en leuk. Maar op het
einde was het ook een beetje saai. Het wandelen heen
en terug was ook leuk. De stoelen waren leuk om op te
zitten, maar er was te veel lawaai van de kinderen. Het
was spijtig dat sommige kinderen stout waren. Het
theater ging over emoties. Iedereen speelde dit anders:
boos, blij, verdrietig, bang. Dit maakte het wel grappig.
(Dieze)
Het was grappig dat het meisje boos werd. Ook de
jongen met het verbaasde gezicht was grappig. Er
waren twee maskers die elkaar een kus gaven. Er was een onzichtbare uitgang die je bijna niet kon
zien. Er was eerst veel licht, maar daarna was het donker. Er was een meisje huilend aan het zingen
en raar aan het dansen. (Mayger)

Een kleiwerkje over mezelf – 4B
Tijdens de muzische les kregen de leerlingen de opdracht om een
kleiwerkje te maken dat iets over zichzelf vertelt. Hieronder kan je de
knappe resultaten zien en lezen wat de leerlingen hier zelf over willen
vertellen.
Ik heb dit kunstwerk gemaakt, omdat ik van
schilderen hou. Bij het schilderen kan ik mijn
fantasie gebruiken. Ik maakte het omdat ik van
kleuren hou, alle kleuren van de regenboog! Een
tip: draag altijd een schort tijdens het
schilderen. (Sanae)
Dit kleiwerkje is een jurk met een
handtasje, omdat ik het verzinnen van
jurken heel leuk vind. Dit is een blauwe
jurk met een wit lint. Bovenaan de jurk zijn
er witte parels. Het handtasje is bruin en
heeft bovenaan witte diamantjes. Ik heb dit
met heel veel concentratie gemaakt. Ik
vond het moeilijk om de onderkant te
maken, want ik heb dat rond moeten
maken. Heb nog een fijne dag! (Amina)
Ik heb voor mijn kleiwerkje voor een vlinder
gekozen. Waarom? Omdat je vlinders klein en
groot hebt. Omdat vlinders hele mooie kleuren
hebben. Niet elke vlinder is hetzelfde. Daarom
zijn ze zo mooi. Ik vind vlinders ook mooi,
omdat ze me doen denken aan bloemen, de
lente en de zomer. (Isabella)

Ik heb een konijn gemaakt en ik heb dat
gemaakt omdat ik veel konijnen heb. Mijn
lievelingsdier is een konijn. Het was
moeilijk om dit te maken. (Yasmina)

Ik heb een hotdog gemaakt, want ik vind
hotdogs lekker. Met ketchup vind ik een hotdog
het lekkerst. Daarom heb ik een hotdog
gemaakt. (Mario)

Ik heb een konijn gemaakt, omdat ik zelf
een konijn als huisdier heb. Ik hou er veel
van. De naam van mijn konijn is Kani en ze
is 5 maanden oud. (Samira)

Ik koos een simple dimple, omdat ik van fidget
toys hou. En het is een leuk speeltje. Maar je
kunt het ook verzamelen. Het is makkelijk in je
tas mee te nemen of je kan het aan je boekentas
hangen. Tenslotte kan je er ook nog mee ruilen.
(Maysa)

Ik heb een pizza gekozen, omdat ze lekker
zijn. Mijn pizza was goed gelukt en ik was
er blij mee. De bolletjes zijn salami. Ik had
zo de rondjes van de pizza gemaakt. Ik heb
de kleipizza in stukjes gesneden. (Mayger)

Ik heb een konijn gemaakt, want konijnen zijn
mijn lievelingsdieren en ik heb zelf ook een
konijn. Ik vind konijnen heel schattig. (Daniela)

Ik maakte een zeeslang omdat ik van
dieren hou, ik zeedieren wil, ik van
reptielen hou en ik dat gezien heb op
Google. (Nada)

Ik heb gekozen voor het YouTube-teken. Ik heb
het gemaakt omdat ik van YouTube hou. Ik kan
me zo vermaken met YouTube. Er zijn goede
YouTubers en slechte. Ik kijk elke dag wel naar
zo’n video’s. (Maarten)

Ik heb een pizza gemaakt, omdat ik pizza
lekker vind. Ik heb dit gemaakt, omdat ik
graag kook. Ik kan zelf pizza maken en ik
vind het leuk dat je pizza in delen kan
opeten. (Sofian)

Ik maakte een telefoon. Ik heb er zelf één. Hier
speel ik Roblox op. Dit vind ik leuk. (Sayfullah)

Ik maakte een balletje, omdat ik hou van
voetbal. Ik ben geïnteresseerd in voetbal
en ben hier enthousiast over. Ik vond het
gemakkelijk om te maken. (Benny)

Ik kreeg een hoopje klei. Wil je weten wat ik
ermee deed? Ik begon te rollen en te rollen. Zo
maakte ik een mooie ronde voetbal. Mijn
favoriete sport is voetbal. Ik had nog een beetje
tijd en toen was ik klaar. (Dieze)

Ik heb een kat gemaakt, omdat ik van
katten hou. Ik heb veel katten en mijn
katten bijten niet. Ik hou van mijn katten,
want ze zijn leuk. (Kayleigh)

Ishaq: Ik werd heel vroeg wakker om de bus niet te missen.
Noor: Maandagmorgen om half negen vertrokken we op sportklassen. Toen
we ginder aankwamen, zagen we bij wie we op de kamer lagen. Dan
konden we beginnen uitladen.
Nawal: Eerst hebben we het domein verkend en daarna zijn we lekker gaan
eten. Aardappelen met vlees en groenten, maar ik heb wel halal gekregen.
Het dessert was pudding, maar die vond ik niet zo
lekker.
Shyrien: Daarna moesten we ons omkleden om te gaan
BMX’en en mountainbiken. Dat was megaleuk!
Rune: Het mountainbiken was superleuk met al die
bulten. We zijn ook gaan BMX’en en ik ben gevallen op
mijn elleboog. Het bloedde wel hard, maar toch was
het tof!
Fanta: Mountainbiken was leuk, maar BMX’en was nog leuker!
Renee: Ik vond mountainbiken spannend en best
wel zwaar. Ik ben maar één keer gevallen. BMX’en
was echt wel moeilijk, want we moesten het hele
parcours afleggen zonder te trappen. En dan
begon het ook nog eens te regenen!
Noor: Als het fluitje ging, moesten we naar de
eetzaal. We aten pasta met gehaktballetjes. Zooooo lekker! Mmmmm….
Daan: Na het eten hebben we nog stratego gespeeld.
Rune: Ik was aanvaller en ik heb veel kaartjes gewonnen. 6A vond twee keer
de vlag en wij maar één keer. Maar het was echt
wel tof!
Noor: Maar daarna moesten we onze tanden
poetsen en onze pyjama aandoen. We moesten
ook al in ons bed kruipen en dan kwam de meester
of de juf het licht uitdoen. Als het licht uit was,
moesten we stil zijn.

Ishaq: Dinsdag was het ochtendloop, in pyjama zelfs! En daarna was het
ontbijt.
Rune: Ik werd wakker gemaakt door S. en kort daarna hoorden we de
muziek. Toen startte de ochtendloop.
Delia: Na het ontbijt heb ik een brief naar huis
gestuurd. Daarna was het boogschieten,
pingpongen, muurklimmen, badminton en voor we
het wisten was het alweer
middag.
Noor: Op het menu:
aardappelen, worst en veeeel
groenten!
Fanta: We hebben de hele namiddag gezwommen.
Keitof, want ik ben van elke glijbaan geweest. Ze waren
supersnel en superleuk!
Renee: We kregen een rare armband om ons kastje te
openen. Je moest wel je nummer onthouden. Ik ben
wel tien keer van de wildwaterbaan gegaan.
Shyrien: Na het avondeten, dat was macaroni met
kaas en ham, speelden we het spel: “Het mysterie van
Swaenenburgh”.
Ik was zo moe dat ik nadien als een blok in slaap viel.
Noor: We werden op woensdag weer wakker gemaakt met muziek. En we
moesten alweer ons ochtendtoertje doen in onze
pyjama.
Fanta: Als ontbijt at ik boterhammen met choco.
Rune: Daarna gingen we naar het Europlanetarium.
Eerst waren er allerlei proefjes en daarna een 360°-film
over het heelal. Het leek allemaal
levensecht.
Ishaq: Jammer genoeg konden
we niet door de telescoop kijken
omdat het bewolkt was.
Renee: Tijdens de middag kregen
we frietjes met stoofvlees.
Mmmmmm…

Fanta: In de namiddag deden we ook een oriëntatieloop. Daarvoor moest je
paaltjes zoeken en als je daar op drukte kwamen er allemaal gaatjes in je
blad.
Noor: Tijdens de
samenwerkingsspelen
moesten we met hulp
van anderen door een
hoge band kruipen en
over een houten muur
klimmen.
Matthew: ’s Avonds aten we smoskes en deden we
een quiz. Juf Hanne, juf Ine en juf Nathalie waren er
ook en zij hebben gewonnen.
Daan: Op donderdag begonnen we weer met onze
ochtendloop. Nadien kregen we pannenkoeken. Die
hadden we nodig want daarna begon onze
dagtocht.
Ky-Mani: Ik werd wakker met een vrolijk gezicht, want
om 7 uur ’s ochtends mocht ik met de directrice meerijden naar Genk. Ik was
zo blij dat ik de laatste twee dagen nog kon meedoen.

Nawal: We moesten een lunchpakket maken. Daarin
zaten sandwiches, koeken en een appel. We hebben
de hele dag gestapt.
Ky-Mani: Eerst 8 km stappen, dan het blotevoetenpad
en daarna nog eens 8 km stappen en dan waren we
weer thuis.

Noor: ’s Avonds aten we spaghetti. En daarna kleedden we ons om voor de
fuif!

Fanta: Die was superleuk!
Nawal: We hebben gelachen, gedanst en snoep gegeten. Maar om 10 uur
moesten we weer gaan slapen.
Delia: En de laatste dag, weer ochtendloop en dan klaarmaken om te
shoppen!
Rune: We moesten inpakken
en ik kreeg mijn koffer niet
dicht. Daarna gingen we
shoppen, ik at een koffiekoek
en ik kocht nog een paar
spullen voor mijn broer en mijn
zus.
Nawal: In de bus hebben we een film gekeken, maar ik was in slaap gevallen.
Rune: Ik was zo blij dat mijn oma me kwam halen, want ik
had zoveel te vertellen!
Fanta: Ik heb de hele busrit geslapen en toek ik wakker
werd was ik zo blij om thuis te zijn dat ik wel kon huilen.
Daan: Dat was de leukste week van mijn leven!

Operatie Proper – samen voor een propere buurt!
Op de BSD vinden we het belangrijk dat we ook aan het milieu en onze gezondheid
denken. Daarom zorgen we er nu al een aantal jaren voor dat we geen overbodig afval
mee naar school nemen. Door elke dag een brooddoos, koekendoosje en fruitdoosje te
gebruiken, hebben we geen plastiekjes meer die we in de vuilbak moeten gooien. Goed
voor het milieu en ook handig want nu ligt onze speelplaats er altijd netjes bij!
Omdat wij het ook fijn vinden om in een propere buurt te leven, doen we ook dit
schooljaar mee met ‘Operatie Proper’. Dit is een project van ‘Mooimakers’ waarbij we
een aantal acties moeten ondernemen. Als we op het einde van het schooljaar alle
opdrachten volbracht hebben, krijgen we van de Stad Turnhout een mooie beloning!
We ondertekenden met de hele school een engagementsverklaring waarin we plechtig
beloven om onze speelplaats, onze lokalen en de schoolomgeving proper te houden.
Daarom gaat elke klas 1 keer zwerfvuil rapen op de straten rond de school. Houd zeker
de klasblogs in de gaten om hiervan foto’s te zien!
Propere groetjes van de werkgroep milieu & gezondheid!

Na de herfstvakantie:
gratis fruit en melk !
Dankzij de subsidies van Schoolfruit Vlaanderen bieden we
elke dinsdag inlands fruit of groenten aan. Dit is gratis en
duurt tot het einde van het schooljaar.
Vanaf dit schooljaar is het elke voormiddag fruitdag: u geeft
uw kind minstens 1x per dag fruit mee in plaats van andere
tussendoortjes.
Daarnaast zorgen de subsidies ook voor gratis melk. Uw kind zal op woensdag, donderdag
en vrijdag gedurende 20 weken melk krijgen.

Na de herfstvakantie:
Warme soep in
de refter!
Net zoals vorig schooljaar biedt de werkgroep
milieu/gezondheid weer verse soep aan. Hiervoor
hebt u kunnen inschrijven via de bestellijst. De prijs is
verschillend per trimester.
De soep wordt aangeboden tijdens de wintermaanden in de refter op maandag. We starten
hiermee na de herfstvakantie. Dit wil zeggen dat uw kind tijdens de 1ste trimester 7 keer
soep krijgt.
Het is de bedoeling de kinderen van onze school verschillende soorten gezonde soep leren
eten. Zo werken we samen aan een gezond voedingspatroon voor onze leerlingen.

Opgelet:

KINDERDISCO
Vrijdag 19 november
Wordt verplaatst naar:

Vrijdag 4 februari 2022

Tot dan?

Familienieuws
Geboren:
-

Savio, broertje van Fouad Demyana 5B, 19 september ‘21
Dré, zoontje van juf Nele Proost, 6 oktober ‘21

-

Jan De Pauw, schoonvader van Annemie
Daemen, directie BSD, 16 augustus ‘21

Overlijden:

Dag van de leerkracht
Op dinsdag 5 oktober ’21 vierden we de dag van de leerkracht.
Heel het BSD-team werd door de ouderraad getrakteerd op een hele
lekkere lunch. Bedankt, ouderraad!

Schoolfotograaf
Zoals jullie al weten, is de schoolfotograaf niet kunnen langskomen op
vrijdag 15 oktober ’21.
Noteer alvast de nieuwe datum voor het bezoek van de schoolfotograaf
in je agenda:

21 februari 2022
Dag van de ouder
Op donderdag 21 oktober ’21 vierden we de dag van
de ouder.

Proficiat aan alle ouders!

Wist je dat …
… de leerlingen van het tweede leerjaar al vele uitstapjes maakten? Ze
gingen op stap naar de appelboomgaard, het taxandriamuseum, de bib
en het groot college.
…de leerlingen van het tweede leerjaar hun eerste maal- en deeltafel
reeds leerden?
… we voor het eerst leerden werken met Scoodle en hierbij ook een
eigen avatar hebben?
…we in het tweede leerjaar startten met Scratch Junior en zo al leren
programmeren?

HERFST
Het wordt donker en kil
de koele wind bezorgt me een ril.
Een wandeling door het bos,
afgevallen bladeren bedekken het zachte mos…
Geel, oranje en rood kleuren de bomen
en paddenstoelen zie je zachtjes naar boven komen.
Na een leuke start, komt de vakantie eraan
een hele week tijd om met de herfst op pad te gaan!

Fijne vakantie!
Het BSD-team

Kalender
Schooljaar 2021 – 2022: eerste trimester
Maandag 8 november

start sportsnack 1

Donderdag 11 november

wapenstilstand – vrije dag

Vrijdag 12 november

vrije dag

Donderdag 18 november

oudercontacten 1ste – 6de leerjaar

Dinsdag 23 november

oudercontacten 1ste – 6de leerjaar

Donderdag 25 november

medisch onderzoek 4de leerjaar

Vrijdag 3 december

rapportje 1ste leerjaar

Vrijdag 3 december

Sint op bezoek in onze school

Maandag 20 december t.e.m.
vrijdag 24 december
Vrijdag 24 december

Zaterdag 25 december
Maandag 27 december ’21
t.e.m. zondag 9 januari ‘22

schaatsweek
halve dag school:
de school eindigt om 11.40 uur.
Kerstmis

kerstvakantie

Naam:

Klas:
Breng deze kleurplaat binnen bij de directie voor woensdag 25 november 2021.
Uit al de tekeningen wordt de mooiste getrokken.
De artiest van de mooiste tekening ontvangt hiervoor een prijs.

