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Schooljaar 2016-2017 

 

 



Op stap met het tweede leerjaar… 

Vrijdag 13 januari gingen we met het tweede leerjaar op uitstap naar het MAS. We 

verdeelden ons in 2 groepen, één groep bracht tijdens de voormiddag een bezoek, de andere 

tijdens de namiddag. 

 

 

Ondanks het heel koude weer,  vertrokken we met een heel enthousiaste groep. Met het 

openbaar vervoer, reden we naar onze bestemming. Dat was al een leuk avontuur!  

Nadat we even stapten, zagen we het MAS. Wat een prachtig, hoog gebouw! 

Toen we binnen waren, werden we nog een keer in 2 groepen verdeeld. Met de vele 

roltrappen gingen we steeds maar hoger en hoger! Best wel spannend hoor! En wat een mooi 

uitzicht over de stad! 

 

 

Aan de hand van verschillende kunstwerken, leerden we heel wat bij over voeding door de 

eeuwen heen.  En hoe kwam die voeding in onze stad terecht? 

Op een stadsplan zagen we ook de verschillende verkoopplaatsen van voedingswaren door 

de tijd heen! Wat moesten sommige mensen uit de stad, ver gaan om melk te gaan kopen… 

 



Grootoudersfeest 2017  

 

Er was weer een groot feest in aantocht, namelijk een feest voor onze ...  

 

Geschenkjes knutselden we met heel veel liefde voor jullie. 

Repetitie, we bekijken alle leuke, rustige, snelle, grappige dansjes van alle klassen. 

Outfits klaar? Testen maar! Zitten de truitjes goed? Zwaaien de rokjes goed?  

           Nadat onze kledij paste, waren we klaar om te...  

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. We zetten ons beste beentje voor!  

Tussen alles door knutselden we met heel veel liefde verschillende geschenkjes  

            voor jullie. Na het optreden mochten we ze aan jullie afgeven.  

Oma's en opa's, moeke's en vake's, bommie's en bompie's, … 

            jullie kwamen allemaal kijken!  

Uiteraard genoten we met volle teugen van ons grote optreden.  

Dikke knuffels en dikke kussen, die gaven (en geven) we met veel plezier.  

Een dag later kwamen onze mama's en papa's ook naar ons optreden kijken.  

           Zij vonden het ook top!  

Reflecteren dat deden we ook. 

Wat vonden we zelf van ons 

optreden?  

           We vonden het geweldig en 

ja hoor, volgend schooljaar staan 

we weer  

           helemaal klaar voor onze... 

Super-geweldige-fenomenale  

            grootouders! 

 

 

Van jullie kapoenen... 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

Ons schooljaar werd ingezet met een gewonnen wisselbeker op de scholencross! Als we 

deze beker volgend schooljaar nog een keer kunnen veroveren mogen we deze behouden!  

Naast de scholencross genoten onze leerlingen ook al van een tarzan project en van de 

fantastische klimmuur van onze middelbare school!  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van onze sportievelingen 

 



 

 

Ook dit jaar deed onze school het weer fantastisch op de zwemmarathon. We zwommen in 

het totaal 12100 meter dat is ongeveer 40.33 baantjes per persoon.  

Proficiat aan alle aanwezigen. 

 

  

 

Zoals elk jaar hebben wij ook een fantastisch fietsproject die start op de speelplaats met 

enkele proeven en opdrachten en die eindigt in het verkeer waar onze leerlingen van het    

6de leerjaar een fietsdiploma kunnen behalen.  

Dit is enkel haalbaar door onze  gemotiveerde fietsouders die elke keer door weer en wind de 

turnleerkracht komen helpen en ondersteunen! Fantastisch.  

 

 

 

Naast alle activiteiten die er reeds geweest zijn komen er natuurlijk nog enkele bij zoals de 
zweminstuif op 15 februari de fun atletiek op vrijdag 28 april en het netbaltornooi op 20 mei.  
Hopelijk zijn we daar ook weer talrijk aanwezig!  
 
 
Dank u wel aan al deze sportievelingen!  
 
Meester Klaas 
 
 



 

 
 

 
Opendeur MSI ??? 
 
 
 
 
 
 
 



Thema’s maart van de kleuterschool 

EL Julesklassen 6 maart 2017 t/m 10 maart 2017 ‘Bouwen: buizen en gaatjes’ 
   13 maart 2017 t/m 17 maart 2017 ‘Bouwen: stenen’ Vastenactie Brazilië 

20 maart 2017 t/m 24 maart 2017 ‘Nieuw leven op de boerderij’  
   27 maart 2017 t/m 31 maart 2017 ‘’Pasen: de kip en het ei’ 
 
EL leefgroepen 1, 2 en 5  6 maart 2017 t/m 10 maart 2017 ‘Mijn papa is een kunstenaar’ 
    13 maart 2017 t/m 17 maart 2017 ‘Vastenproject: Brazilië’ 

20 maart 2017 t/m 24 maart 2017 ‘De tuinman’ 

27 maart 2017 t/m 31 maart 2017 ‘Pasen: groeien en bloeien’ 

 

EL Leefgroep  3 en 4 6 maart 2017 t/m 10 maart 2017 ‘Papa / Vaderdag’ 
    13 maart 2017 t/m 17 maart 2017 ‘Vastenactie: Brazilië’ 

20 maart 2017 t/m 31 maart 2017 ‘Pasen  
   
HB Julesklas  6 maart 2017 t/m 11 maart 2017 ‘Vastenactie Brazilië + mijn held’ 

   13 maart 2017 t/m 17 maart 2017 ‘Ballonnen’ 

   20 maart 2017 t/m 31 maart 2017 ‘De kip en het ei’ 

 

HB Leefgroep 1 6 maart 2017 t/m 8 maart 2017 ‘Vastenactie Brazilië+ Vaderdag’ 
   9 maart 2017 t/m 15 maart 2017 ‘Ecuador’ 

16 maart 2017 t/m 31 maart 2017 ‘De kip en het ei’ 
 
HB Leefgroep 2 6 maart 2017 t/m 10 maart 2017 ‘Vastenactie Brazilië + Vaderdag 
   13 maart 2017 t/m 17 maart 2017 ‘Polen’ 
   20 maart 2017 t/m 31 maart 2017 ‘De kip en het ei’ 
 

 

     

Info 

 
Verjaardagen  

Als kinderen jarig zijn, maken de juffen in de klas graag tijd om dit gebeuren feestelijk te 

vieren. Met aandrang vragen de juffen van alle vestigingen om (vrijblijvend) iets mee te geven 

dat kan gebruikt worden om aan de verjaardag in de klas een extra feestelijk tintje te geven. 

Wij denken hierbij aan cake, ijsjes, fruit, ...  Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen pakjes 

mee te geven die door de kinderen mee naar huis genomen dienen te worden. 

 

Luizen 

Gelieve de school zo snel mogelijk op de hoogte te brengen wanneer u luizen en/of neten 

vaststelt bij uw kind. Pas aub onmiddellijk de instructies toe die u ontvangt van het CLB. 

Iedereen die luizen of neten heeft moet behandeld worden op dezelfde dag, preventief 

behandelen heeft geen zin. Voor vragen of info kan u terecht bij het CLB 03 / 651 88 85 

 



Maandkalender maart 

WO 1 Krokusvakantie 

DO 2 Krokusvakantie 

VR 3 Krokusvakantie 

ZA 4  

ZO 5  

MA 6 Start inschrijvingen broers/zussen 

DI 7  

WO 8  

DO 9 Medisch onderzoek 3A 

VR 10 Medisch onderzoek 3C 

ZA 11  

ZO 12  

MA 13  

DI 14 

Watergewenning 5-jarigen  
Strookje paasboeken inleveren  
Jeugdboekenweek 3A+3B 

WO 15 
Praatcafé – Medisch onderzoek 3B  
Jeugdboekenweek 3C 

DO 16 Voorstelling 1e+2de leerjaar – Sportklassen 4de leerjaar 

VR 17 
Bezoek BIB 2de leerjaar  
Sportklassen 4e leerjaar 
Politie op bezoek 6de leerjaar 

ZA 18  

ZO 19  

MA 20 Sportklassen 3de leerjaar 

DI 21 Film “Warhorse” 6de leerjaar 

WO 22  

DO 23 
Oudercontact EL 5-jarigen  
Oudercontact 1ste t/m 5de leerjaar 
Sportklassen 3de leerjaar 

VR 24 Sportklassen 

ZA 25  

ZO 26  

MA 27  

DI 28 
Watergewenning 5-jarigen 
Toneel 4de lj 9.45 uur +Toneel 3de lj 11.00 uur 

WO 29 
9.00 uur Paasviering KS  
3de lj gemeentehuis en kinderhuwelijk 9.00 uur  
Jeugdboekenweek 4A + 4B  

DO 30 
5de lj Volkssterrenwacht-Planetarium 
1ste lj naar ‘Triangel Trio – De voelmachine’ 10.45 uur 
2de lj naar ‘Triangel Trio – De voelmachine’ 14.00 uur 

VR 31 Rapport 5de + 6de lj + SEO 

 

 



Maandkalender april 

ZA 1  

ZO 2  

MA 3 Paasvakantie 

DI 4 Paasvakantie 

WO 5 Paasvakantie 

DO 6 Paasvakantie 

VR 7 Paasvakantie 

ZA 8  

ZO 9  

MA 10 Paasvakantie 

DI 11 Paasvakantie 

WO 12 Paasvakantie 

DO 13 Paasvakantie 

VR 14 Paasvakantie 

ZA 15  

ZO 16  

MA 17 Paasmaandag - vakantie 

DI 18  

WO 19  

DO 20 Bezoek bibliotheek 3A 

VR 21 
Bezoek bibliotheek 2de lj 10.45 uur – 11.15 uur 
Kindergemeenteraad 10.00 uur – 12.00 uur 

ZA 22  

ZO 23  

MA 24 Sportdag KS EL4+5 

DI 25 Watergewenning 5-jarigen – 3de lj uitstap Bokrijk 

WO 26  

DO 27 
Sportdag KS EL1+2 – 4de lj bezoek Suske en Wiske museum – 
Oudercontact KS 

VR 28 
Sportdag KS HB + EL3 
18.00 uur Funatletiek 

ZA 29  

ZO 30  

 

     

Info 

Bezoek onze totaal vernieuwde website 

www.bk4.be 
Onze dank gaat uit naar Birger Eelen (lid van de ouderraad) voor het ontwerpen van deze 

fantastische website! 

Veel surfplezier! 



 

WERKGROEP MOBILITEIT lagere school 

 

De voorbije weken en maanden vond onze mobiliteitsactie plaats.  

We hebben onze leerlingen van de lagere school gecontroleerd op het dragen van hun      

fluo hesje! 

Tien onaangekondigde fluo controles hebben plaatsgevonden zoals we hadden 

gecommuniceerd in onze brief van 28 oktober 2016. 

Met trots kunnen wij jullie melden dat onze leerlingen bij 3 van deze 10 onaangekondigde 

controles meer dan 90% behaalden op het dragen van hun fluo hesje.  

 

Alle klassen hebben dan ook hun 3 beloningen verdiend! 

1. 15 minuten extra speeltijd 

2. Alles op wieltjes moment 

3. 1u speeltijd in het park 
 

 

 

Leerlingen die op hun Sam paspoort tien stickers hebben staan, 

zullen nog een extra beloning krijgen in functie van veiligheid en 

zichtbaarheid in het verkeer.  

 

Deze extra beloning wordt mede gesponsord door de ouderraad. 

 

 

 

 

Samen gaan we voor meer veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer. 

 

 

 

Vele verkeersgroeten. 

De werkgroep mobiliteit. 

 

 

 

 



Belangrijke data 

 

 

schoolfeest 

“ Klavertje Vier gaat 

onder water “ 

zaterdag 13 mei 2017 

 

 

 

 15/05 lokale verlofdag 

 20/05 1ste communie 

 24/05 pedagogische studiedag (lln hebben geen school) 

 25/05 O.H.Hemelvaart 

 26/05 Brugdag 

 27/05 Vormsel 

 05/06 Pinkstermaandag 

 26/06 eindejaar klassen 6de leerjaar 

 30/06 09.00 uur eucharistieviering 1ste - 6de leerjaar 

 

 

 

! Voorrang inschrijvingen broers en zussen vanaf 6 maart 2017! 
 
De inschrijving van kinderen van geboortejaar 2015 gaan van start. Ouders van broers en 

zusjes van kinderen in onze school, kunnen komen inschrijven vanaf 6 maart 2017.  

Maak zeker een afspraak 03 664 56 90 

Mensen die nog geen kinderen op onze school hebben, kunnen vanaf 20 maart 2017 hun 

kindje van geboortejaar 2015 inschrijven.  

 
 



 

 

uw kind, 

onze zorg. 


