
 

Beste ouders, 

 

De maand mei is in onze school een feestmaand. Met drie schoolfeesten op 3 

opeenvolgende weekends kunnen we wel zeggen dat het gezellig is in de Basis.  

Om jullie verder te informeren, sturen we deze nieuwsbrief naar jullie. 

 

Schoolfeesten 

• Stationsstraat : Op zaterdag 7 mei 2022 organiseren we een leuk 

schoolfeest in de Stationsstraat.  Om 11 uur start het kleuteroptreden voor 

ouders, broertjes en zusjes in de feestzaal.  De tickets zullen in de week 

van 2 mei verdeeld worden.  Jullie konden ook inschrijven voor de gezellige 

barbecue.  Deze is zowel ’s middags als ’s avonds. Om 14 uur start het 

optreden van de lagere school.  Ook kunnen nieuwe ouders hun kleuter 

inschrijven tijdens de schoolfeest-opendeur die tussen 16 uur en 18 uur 

doorgaat in de klas van juf Kristel.  Men zegge het voort. 

Uiteraard is iedereen welkom op ons schoolfeest en zelfs als je niets 

gereserveerd hebt, kan je genieten van lekkere drankjes en hapjes.  De 

kinderen kunnen tussen de optredens door genieten van de verschillende 

spelletjes in de spelletjeskramen. 

 

• Beunt: Het schoolfeest van de Beunt gaat door op zaterdag 14 mei en staat 

volledig in het teken van verbinding met elkaar met als titel “Als bomen 

vertellen…”.  Om 14u30 is er een leuk optreden van onze kleuters. Het feest 

begint ook hier met een barbecue tussen 12 uur en 13u30.  Ook ’s avonds 

tussen 17 uur en 19 uur kan je genieten van de barbecue.  Naast het 

optreden kunnen de kinderen genieten van de vele spelletjes (tussen 13 en 

14 uur en tussen 16 en 17 uur).  Jullie kunnen nog inschrijven voor de 

barbecue via de QR-code of de  link: https://shop.stamhoofd.be/schoolfeest-de-

basis-de-beunt 

 

 

• Mijltje: Op 21 mei vieren we ons laatste schoolfeest van dit schooljaar in 

Het Mijltje. Om 13u30 kan je genieten van een leuk circus dat jullie wordt 

gebracht door de kleuters van Het Mijltje.  Tussen 16 uur en 16u30 zijn er 

vele leuke spelletjes te beleven in de verschillende kraampjes.  Jullie 

kunnen nog steeds inschrijven voor onze barbecue via de QR-code 

hiernaast. Je kan dan komen eten tussen 12u00 en 13u30 en ook tussen 

16u30 en 18u00. De QR-code of de  link: https://shop.stamhoofd.be/schoolfeest-

de-basis-het-mijltje 

 

 

Mei 2022 
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Vergadering Ouders in Actie Mijlstraat 
Op 2 mei om 20u00 zijn jullie van harte uitgenodigd op de vergadering van ‘Ouders 

in Actie’, de ouderraad van de Mijlstraat, in de refter van de gemeentelijke lagere 

school De Meyl. 

De Ouders in Actie kregen ook droevig nieuws te verwerken, Eric Daman, 

voormalig bestuurslid, is op 20 april van ons heengegaan.  In gedachten zijn we 

bij zijn vrouw en kinderen.  We zijn ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor ons 

gedaan heeft.  Onze speelheuvel, die we met de opbrengst van het schoolfeest 

willen restaureren, was één van zijn realisaties waar al onze kleuters iedere dag 

van kunnen genieten. 

 

Oudercontactavonden 
Begin juni starten onze individuele oudercontacten.  Jullie zullen eind mei een 

uitnodiging krijgen voor een gesprek om de evolutie van jullie kleuter samen met 

de juf te bespreken.  Ook zal er desgewenst een gesprek met de directie en/of 

zorgcoördinator mogelijk zijn.  In de Beunt en in de Stationsstraat zullen deze 

gesprekken doorgaan op 2 en 7 juni; In het Mijltje is de individuele 

oudercontactavond op 9 juni.  Wij verwachten alle ouders omdat we dit erg 

belangrijk vinden. 

 

Opendeurdag Eerste leerjaar Stationsstraat 
Op 18 mei worden de ouders van de vijfjarige kleuters in de Beunt en de 

Stationsstraat met hun kleuter uitgenodigd voor een infovoormiddag van het 

eerste leerjaar in de Stationsstraat. De officiële uitnodiging volgt nog. 

 

 

Mama-dag in de Beunt 
Op 2 mei organiseren de juffen van de Beunt hun mama-dag.  Weer een leuke 

dag voor alle mama’s van de Beunt om samen met hun kleuter te genieten. 

 

“Bokes in de Beunt”  /  “Bokes in de Stationsstraat” 
Op woensdag 1 juni zijn de ouders van de Beunt op het grasplein in de Beunt 

uitgenodigd voor een picknick.  De ouders van de Stationsstraat zijn die dag voor 

de picknick uitgenodigd in de kloostertuin (achter de school in de Stationsstraat).  

Onder de werktitel “Bokes in…” organiseert ouderraad West dit leuke en 

verbindend samenzijn. Informatie volgt nog. 

 

Vergadering Ouderraad West ( Beunt & Stationsstraat) 
Op 31 mei zijn jullie van harte uitgenodigd op de vergadering van ouderraad West.  

De uitnodiging volgt nog 
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Belangrijke data 
 

Ma 2 mei Vergadering Ouders in Actie Mijltje 

 

Ma 2 mei Mama-dag in de Beunt 

 

Di en do 3+5 mei Medisch schooltoezicht Mijltje 

 

Za 7 mei: Schoolfeest Stationsstraat 

Za 14 mei: Schoolfeest Beunt 

Wo 18 mei Opendeurdag 1ste leerjaar Stationsstraat 

Wo 18 mei Opendeurtje voor 2.5 jarigen in de Stationsstraat 

Do 19 mei Opendeurtje voor 2.5 jarigen in Het Mijltje 

Za.  21 mei: Schoolfeest Mijltje 

Van 26 t.e.m. 29 mei: Hemelvaartweekend 

Ma.  30 mei: Schoolraad 

Di 31  mei: Vergadering Ouderraad West 

Do  2  juni:  Individuele oudercontactavond in Beunt & Stationsstraat 

Ma  7  juni:  Individuele oudercontactavond in Beunt & Stationsstraat 

 

Do  9  juni:  Individuele oudercontactavond in Het Mijltje  

 


