
 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Hieronder vinden jullie de nieuwsbrief van juni 2022. 

Beste ouders 
Na een echte feestmaand voor onze kleuterschool met drie super geslaagde 

schoolfeesten starten we al aan de laatste maand van het schooljaar. Wat gaat 

de tijd snel. Ik wil bij het begin van deze brief iedereen die een handje toestak 

tijdens deze feesten, hartelijk danken. Verder willen we onze sponsors en 

“desserten – ouders” hartelijk danken. Dankzij de inbreng en de inzet van al die 

helpende handen, van de inspirerende acties van de leerkrachten, van het tonen 

van de talenten van onze kleuters,… werden deze dagen echte momenten van 

verbondenheid, niet toevallig ons jaarthema. Nogmaals dank u wel. Maar ook 

juni zal een bruisende maand worden. Hierover lezen jullie hieronder meer. 

Vriendelijke groeten, 

Marc Nouwen, Directie Kleuterschool De Basis 

 

Bokes… in de Stationsstraat  .. ;  in de Beunt 
Op woensdag 1 juni organiseert onze ouderraad- West hun “Bokes in…” actie. 

Die middag kunnen jullie samen met jullie kleuter in de schooltuinen van De 

Beunt en de Stationsstraat genieten van jullie bokes. De ouderraad zal zorgen 

voor koffie en thee. Het zal vooral weer een leuk samenzijn worden.  

 

Klasfoto’s voor de jongste kleuters en de klassen van het Mijltje 
Op 1 juni komt de schoolfotograaf nog eens langs om klasfoto’s te maken voor 

de klassen van juf Kristel (Stationsstraat), juf Camille ( Beunt) en alle klassen 

van Het Mijltje. In deze klassen werden nog geen klasfoto’s genomen. ( bij de 

jongste kleuters doen we dit altijd op het einde van het schooljaar omwille van de 

instroom gedurende het schooljaar, of zoals in het Mijltje omwille van een corona 

uitbraak)  

Oudercontact avonden 
Op 2 en 7 juni zijn er voor de ouders van de kleuters van de Stationsstraat en de 

Beunt mogelijkheden voor individuele oudercontacten.We willen graag met alle 

ouders een gesprek aangaan over de ontwikkelingen en vorderingen die 

zijn/haar kleuter maakt. Op 9 juni willen we dit organiseren voor de ouders van 

het Mijltje. 
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Schoolreizen 
Op 2 juni gaan de klassen van juf Cindy, juf Hanne en juf Charlotte uit de 

Stationsstraat naar het Tivoli-park in Mechelen. Op 10 juni gaan de kleuters van 

de Beunt naar de Crea-boerderij in Lier. De kleuters van juf Tinne en juf Joke uit 

Het Mijltje gaan op 23 juni naar de Crea-boerderij. Diezelfde dag gaan de 

kleuters van juf Margot en juf Debbie naar het Tivoli-park. Het beloven fijne 

uitstappen te worden.  

 

Kleuterdiplomeringen 
In juni staan traditioneel weer de kleuterdiplomeringen gepland. Op 21 juni 

voor de vijfjarigen van Het Mijltje, op 23 juni voor de oudsten van de 

Stationsstraat en op 27 juni zijn de vijfjarigen van de Beunt aan de beurt. 

Dit telkens om 16u00. We kijken ernaar uit om nog eens op een normale 

manier een diplomeringsfeest te kunnen organiseren.  

 

Sleep-in in de Beunt 
Op 28 juni organiseren de juffen van de Beunt hun Sleep-in voor de oudste 

kleuters. Met het hele Beuntteam zorgen ze zo voor een afscheid aan de 

Beuntschool.  

 

Voorbereiding volgend schooljaar 
 

- Binnenkort ontvangt u de lijst met de vrije dagen van volgend schooljaar.  

- Omdat er enkele kleine wijzigingen aan het schoolreglement worden 

aangebracht, zullen wij u opnieuw uw goedkeuring (handtekening) 

vragen, waardoor u de inschrijving op onze school bevestigt. Het 

aangepaste schoolreglement kan u vanaf 14 juni op de website 

terugvinden of op een eenvoudige vraag op het 

secretariaat verkrijgen. Het schoolreglement wordt 

voorgelegd aan de schoolraad ter goedkeuring.  

- Begin juni geven we ook de leerlingenfiche mee. Hierop 

staan de belangrijkste gegevens van uw kind. Gelieve 

ze nogmaals te bekijken, aan te vullen of te corrigeren.  
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Belangrijke data 

 
 

Wo 1 juni Bokes in…. Beunt & Stationsstraat 

 

Wo 1  juni Schoolfotograaf klasfoto’s Mijltje + klassen jongste kleuters 

 

Do 2 juni Klassen juf Cindy, juf Hanne en juf Charlotte naar Tivoli 

 

Do 2 juni Individueel oudercontact in De Beunt en De Stationsstraat 

 

Ma 6 juni Vrije dag ( Pinkstermaandag) 

 

Di 7 juni Individueel oudercontact in De Beunt en De Stationsstraat 

 

Do 9 juni Individueel oudercontact in Het Mijltje 

 

Vr 10 juni De Beunt naar de Crea-boerderij in Lier 

 

Di 21 juni Diplomering oudste kleuters Mijltje 

 

Do 23 juni ONKF + 1KF naar Crea-boerderij, 2KF + 3KF naar Tivoli 

 

Do 23 juni Diplomering oudste kleuters Stationsstraat  

 

Ma  27 juni Diplomering oudste kleuters De Beunt 

 

Di  28 juni Sleep-in oudste kleuters De Beunt 

 

Do 30 juni Laatste schooldag (Tot 12u10 )  

 

 


