Nieuwsbrief mei 2022
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Belangrijke data mei 2022
➢

Maandag 2 mei 2022 :

Facultatieve verlofdag : geen school voor de
kinderen.

➢

Dinsdag 3 mei 2022 :

Sportdag 6de leerjaar. De kinderen verplaatsen zich
met de fiets.
Schoolvoorstelling Badaboum in ‘t blikveld,
Bonheiden voor de leerlingen van het 3de en 4de
leerjaar. De kinderen verplaatsen zich met de fiets.

➢

Woensdag 4 mei 2022 :

Scholenvoetbaltornooi in de namiddag voor de 2de
& 3de graad te Berentrode, Bonheiden.

➢

Donderdag 5 mei 2022 :

Sportdag 4de leerjaar : de kinderen verplaatsen zich
met de fiets.
Bezoek TSM i.f.v. overgang naar het secundair met
de leerlingen van het 6de leerjaar A: Verplaatsing
met de wagen.
STEAM : naschoolse lessen derde kleuterklas en 3de /
4de leerjaar.
Meester op de fiets 1ste-2de-3de leerjaar. Deze
activiteit zal plaatsvinden op de speelplaats van de
school. De kinderen dienen hun fiets mee te
brengen die dag.

➢

Maandag 9 mei 2022 :

Kom-eens-zien-dag voor de kleuters die starten na
Hemelvaart van 13.10 uur – 14 uur.
Sportdag 2de leerjaar : de kinderen verplaatsen zich
met de fiets.
Spelnamiddag tussen 3de kleuterklas en 1ste
leerjaar i.f.v. de overgang naar het eerste leerjaar.

➢

Dinsdag 10 mei 2022 :

Sportdag 1ste leerjaar : de kinderen verplaatsen zich
met de fiets.
Alles met de bal – 3de en 4de leerjaar gaan in de
namiddag naar het sportdomein in De Nekker.
Bevraging ouders voor verplaatsing met de wagen
loopt. Indien onvoldoende vervoer maken de
kinderen de verplaatsing met de fiets.

➢

Woensdag 11 mei 2022 :

Infomoment zeeklassen 3de/4de leerjaar 19 uur – op
school.
Atletiekmeerkamp 1ste/2de/3de graad in de
namiddag te Berentrode, Bonheiden.

Sinte-Mariaschool

www.sintemariaschool.be

Zwarte Leeuwstraat 18

info@sintemariaschool.be

2820 Bonheiden

T 015 55 12 27

➢

Donderdag 12 mei :

Sportdag 3de leerjaar : de kinderen maken de
verplaatsing met de fiets.
STEAM : naschoolse lessen derde kleuterklas en 3de /
4de leerjaar.
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Meester op de fiets 4de-5de-6de leerjaar. Deze
activiteit zal plaatsvinden op de speelplaats van de
school. De kinderen dienen hun fiets mee te
brengen die dag.
➢

Zaterdag 14 mei :

Schoolfeest.

➢

Maandag 16 mei :

Oudercontacten kleuterschool
Film 1ste/2de leerjaar in ‘t blikveld, Bonheiden, in de
namiddag : « mijn moeder is een gorilla ». De
kinderen maken de verplaatsing met de bus.

➢

Dinsdag 17 mei :

Oudercontacten kleuterschool

➢

Woensdag 18 mei :

Oudercontacten kleuterschool
Bezoek aan domein Tivoli met de kleuters van juf Ilse
en juf Carina / juf Elise. Verplaatsing met de bus.

➢

Donderdag 19 mei :

STEAM : naschoolse lessen derde kleuterklas en 3de /
4de leerjaar.
Bezoek TSM i.f.v. overgang naar het secundair met
de leerlingen van het 6de leerjaar B: Verplaatsing
met de wagen.

➢

Zondag 22 mei :

Vormsel Ludwinakerk - 6de leerjaar – 09.30 uur.

➢

Maandag 23 mei :

Zeeklassen 3de – 4de leerjaar.
Sportdag 5de leerjaar : de kinderen maken de
verplaatsing met de fiets.
Spelnamiddag tussen 3de kleuterklas en 1ste
leerjaar i.f.v. de overgang naar het eerste leerjaar.

➢

Dinsdag 24 mei :

Zeeklassen 3de – 4de leerjaar.

➢

Woensdag 25 mei :

Zeeklassen 3de – 4de leerjaar.
Sportdag kleuterschool – op school.

➢

Donderdag 26 mei :

Feestdag : O.-H.-Hemelvaart – geen school voor de
kinderen.
Eerste communie Ludwinakerk voor de leerlingen
van het 2de leerjaar : 09.30 uur.
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➢

Vrijdag 27 mei :

Brugdag Hemelvaart : geen school voor de kinderen.

➢

Maandag 30 mei :

Schooluitstap 2de-3de kleuterklas naar Booischot :
kinderboerderij – ‘spinrag en Erwtenbloesem’. De
kinderen verplaatsen zich met de bus.
Medisch schooltoezicht CLB voor kinderen die
afwezig waren bij vorige controles.

➢

Dinsdag 31 mei :

Vergadering ouderraad – 20 uur op school.

Verdere concrete info en eventuele wijzigingen omtrent uitstappen ontvang je via de
klasleerkrachten.
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Zwemmen op vrijdag in mei
13u15 -14u00

14u00 – 14.45u

6 mei

1ste leerjaar

2de leerjaar

13 mei

1ste leerjaar

2de leerjaar

20 mei

1ste leerjaar

2de leerjaar

27 mei

Brugdag Hemelvaart

Bibliotheekbezoeken
Voormiddag

Namiddag

4 mei

5A

/

11 mei

6A

/

18 mei

6B

/

19 mei

/

3B

25 mei

5A

/

26 mei

Hemelvaart

1 juni

4A

/

2 juni

/

2A + 2B

Stagiaire
De klas van juf Iris krijgt Veerle Rutten als stagiaire van 11 mei t.e.m. 20 mei.
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Naschoolse lessen STEAM
Eerder dit schooljaar werden de naschoolse STEAM-lessen uitgesteld omwille van de COVIDmaatregelen. Zoals reeds eerder gemeld werden er nieuwe data vastgelegd voor de
kinderen die zich hiervoor hadden ingeschreven. We brengen ze hieronder nog even in
overzicht.
Sinte-Maria Bonheiden

dag les

STEAM: Robotica kleuters

donderdag

STEAM: Robotica 2de graad donderdag

klas

begin einde

Data

K3

15u45

16u45

5/5, 12/5, 19/5

L3-L4

16u45

17u45

5/5, 12/5, 19/5
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Schoolfeest
Op zaterdag 14 mei organiseren we ons
schoolfeest. We kijken er naar uit jullie
allen te mogen ontmoeten. Inschrijven
voor de BBQ kan nog steeds.
Geef je inschrijving ten laatste op vrijdag
6 mei 2022 door via bijgevoegd formulier
in te vullen of neem een kijkje op ons
digitaal formulier:
https://forms.office.com/r/ScDXvGYX9X
Om je inschrijving te bevestigen schrijf je
het totaalbedrag van je bestelling
voor 9 mei 2022 over met de vermelding
van de “naam + BBQ” op ons
rekeningnummer: BE62 0014 4129 0361.
De gereserveerde eetbonnetjes kan u op
de dag zelf afhalen aan de kassa.
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Kleuterspeelplaats in het groen…
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Op de kleuterspeelplaats is het al volop zomer. Ondertussen kregen de bomen blaadjes en
kunnen de kinderen genieten van de groene speelomgeving.

Pannenkoekenverkoop van 19 maart was een groot succes…
Onze pannenkoekenverkoop van 19
maart was een groot succes.
Onze missie om het vorige record van
5885 pannenkoeken te bakken is
geslaagd. We hebben maar liefst net
iets meer dan 7023 pannenkoeken
gebakken.
Geen makkelijke opdracht. We zijn het
leerkrachtenteam, de werkgroep en de
ouderraad dankbaar om dit project
samen tot een goed einde te brengen.
Tot laat in de nacht werd er samen met
ouders gebakken om onze 7023
pannenkoeken klaar te krijgen.
Er was ook een actie verbonden aan
het bereiken van het resultaat van 7000
pannenkoeken bakken. Tijdens het
schoolfeest van 14 mei voorzien we het “slagroomsnoeten-moment” na de optredens.
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Afdak lagere school
De voorbije week
werden de platen van
het afdak op de
speelplaats van de
lagere school
vernieuwd.
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De kinderen hebben bij
regenweer opnieuw
een mooie overdekte
ruimte beschikbaar.

Sportdagen lagere school
De gemeente Bonheiden biedt jaarlijks sportdagen aan voor de kinderen van de lagere
school. De sportdagen vinden plaats op het sportdomein aan de Krankhoeve in Bonheiden.
De kinderen van de lagere school verplaatsen zich met de fiets bij deze activiteit.
In de kleedkamers is er water voorzien om tijdens de pauzes te kunnen drinken.
Wij zeggen nee tegen wergwerpplastic, alle kinderen nemen een eigen drinkfles mee!
Voorzie daarnaast ook steeds binnen- en buitenschoenen en eventueel zonnecrème
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Nieuws van de ouderraad
Beste ouders,
Het doet ons veel plezier om te zien hoe jullie massaal genoten hebben van de
Paaswandeling.
Bedankt ook aan de Masked Teacher - juf Lieselot, voor haar medewerking.
En nogmaals proficiat aan de winnaars die inmiddels hun verrassing reeds mochten
ontvangen.
De maand mei wordt alvast één groot feest.
We wensen alvast onze toekomstige eerste communicantjes en vormelingen een super
mooie dag toe later deze maand!
En natuurlijk kijken we er ook naar uit om jullie allemaal te ontmoeten tijdens het schoolfeest.
Geniet van alle kleine momenten en tot ziens!
De ouderraad
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