
 

Beste ouders, 

 

Dierenstadbad 
Op woensdag 14 oktober zorgt ons kleuterteam in  onze school voor een 
prachtige avonturenreis naar de Dierenstad. In het kader van ons project samen 
met Thomas More Mechelen landen we met ons vliegtuig in Dierenstad en 
ontdekken onze kleuters de leuke activiteiten van de dieren van Dierenstad. 
Dierenstad is, zoals jullie reeds weten, ons project rond socio-emotionele 
vaardigheden waar wij reeds gedurende vele jaren mee aan de slag zijn. Het 
geheel zal aanvoelen als een interactief toneel.  Vele activiteiten zijn door 
Corona geannuleerd geworden, maar gelukkig zorgt ons kleuterteam ervoor dat 
kleuters kunnen genieten van Cultuur in eigen huis.  

.  

 

Werken in onze school 
Omdat er aan de oude school werken gepland zijn (een nieuw afdak, een nieuwe 
ruimte voor de klusjesdienst, een nieuw lokaal voor de voor- en naschoolse 
opvang,…) werd er reeds een zone afgebakend achter het speelkasteel. 
Wanneer de echte werken van start gaan, hopen we één dezer te weten te 
komen. Voorlopig wachten we vol spanning af en zorgt Jan, onze klusjesman, 
voor de nodige voorbereidende werken. Veiligheid zal voor ons steeds op de 
eerste plaats komen. 

Op deze manier zal de Beunt een nog mooier plekje worden.  

 

Fluoactie 
De dagen worden weer korter, het blijft weer langer donker ’s morgens,… tijd 
voor de start van de jaarlijkse fluoactie. Hou het goed in de gaten, want na de 
Herfstvakantie starten we weer samen met de ouderraad. Om deze actie wat 
extra in de verf te zetten, houden we op vrijdag 30 oktober een echte fluodag! 
Alle kinderen mogen dan zoveel mogelijk fluo dragen. Het startschot van onze 
fluoactie! 

 

Opendeurtjes voor toekomstige kleuters 
Op woensdag 21 oktober heten we toekomstige kleuters welkom om eens een 
kijkje te komen nemen in onze eerste kleuterklas. Op die dag ontvangt juf 
Camille hen tussen 9.30 uur en 10.30 uur. Indien jullie ouders kennen die nog op 
zoek zijn naar een leuke school, aarzel dan niet hen aan te moedigen om eens 
een kijkje te komen nemen. Indien deze data niet passen, kan je altijd een 
afspraak maken voor een bezoek op een ander moment. (Meester Marc: 
0498/90.47.03) 
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Herfstwandeling 
Op woensdag 28 oktober organiseren onze juffen een leuke herfstwandeling met 
de hele school. Samen met alle kleuters trekken onze kleuters erop uit om 
herfstelementen te ontdekken in de schoolomgeving. Vergeet zeker niet om de 
kleutertjes laarsjes te laten aantrekken. Bij een herfstwandeling kan je wel eens 
plassen tegen komen. En kleuters en plassen,…. 

 

Vriendelijke groeten, 

Marc Nouwen, directie Kleuterschool De Basis 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 

Wo 14 okt Dierenstadbad  

 

Ma 19 okt Vrijaf: Duffel jaarmarkt 

 

Wo 21 okt Opendeurtje in de Eerste kleuterklas  

 

Wo 28 okt Herfstwandeling 

 

 

Za 31 okt Start herfstvakantie 

Vr 6 nov Laatste dag herfstvakantie 

 

 


