
                 Februari   2019 
 

Om de jaarplanning wat ademruimte te geven, wagen we ons weer aan 
iets nieuws! We promoveren februari dit schooljaar uitzonderlijk tot 
feestmaand.  Het Regenboogfeest dat normaal in mei/juni valt, zal dit 
jaar enkel in de winter doorgaan.  Zorg dus zeker dat je erbij kan zijn. 
Het creatieve Buntse team steekt weer een tandje bij en zal zorgen 
voor een verrassend schoolfeest.  Daar kan je van op aan.  We houden 
er wel van om ieders nieuwsgierigheid op te wekken.  In de winterse 
weersomstandigheden willen we jullie licht, warmte en plezier 
brengen.  Gezelligheid zal vrijdagavond troef zijn op de 
lampionnenwandeling en op zaterdag, vanaf 13uur, zal je op allerlei 
manieren de innerlijke mens kunnen versterken.  We verwachten jullie 
daar in grote getalen.   Spelkraampjes en restaurantjes zullen de 
gedeeltelijk ontruimde klaslokalen vullen met smakelijk jolijt en winters 
spelplezier.  Je zal er geen traditionele spelletjes terugvinden.  Ben jij 
van het avontuurlijke type? Dan kan je alvast terecht op de 
snowboardsimulator, het laserschieten of op de schaatsbaan. En weet 
jij al waar we zaterdagavond mee afsluiten?  Kijk snel op de poster! 
Wauw! Dat mag je ook niet missen! Kom en beleef het schoolfeest 
mee!  Het is belangrijk voor kinderen dat ze het woord ‘school’ 
associëren met een leefwereld die verrassend is.  Ook tijdens de 
dagelijkse lessen en projecten prikkelen we kinderen met 
vernieuwende werkvormen.  Nieuwsgierigheid wekt immers 
belangstelling op. Het toont interesse aan.  Daarom is dat één van de 
essentiële kruiden in het  ‘leerhuis’  waarin we dagelijks met veel 
enthousiasme werken.  Geen nood voor de luchtkwaliteit op onze 
school want onze motor draait volop op curiositeit.  Opgelet! Bij het 
opwekken van nieuwsgierigheid komen er wel dampen vrij die 
aanstekelijk werken en aanzetten tot samenwerking en onderzoekend 
gedrag.  Als we op verkenning gaan, kan de kilometerteller hoog 
oplopen.  Maar voor wie enthousiast is, wordt de hoogte van de 
toerenteller een bijzondere meerwaarde.  We nodigen graag ieder kind 
uit om de rol van ‘toeschouwer’ te verlaten om op termijn met 
vertrouwen in de rol van  ‘deelnemer’ te stappen.  Help jij mee om de 
weetlust van jouw kinderen aan te wakkeren?  Bedenk dan alvast een 
verfrissende activiteit die je samen kan beleven! Geniet ervan! 
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Basisschool De Bunt 
presenteert  

WINTERWONDERLAND 
Regenboogfeest in de winter! 

Op 8 en 9 februari 2019                           
Jij komt toch ook?  
Iedereen welkom! 

 

Dit zijn de momenten waar we 
elkaar kunnen ontmoeten: 
 
De lampionnentocht op 
vrijdagavond 8 Februari.    
                   Schrijf snel in! 
 
Schoolfeest op zaterdag vanaf 
13uur: met vernieuwende 
spelletjeskramen en activiteiten 
en smakelijke eetmogelijkheden. 
Mmmm… 
 
 
Wat als de weide opnieuw mooi wit kleurt in februari? 

Dan mag je weer een slee mee naar school nemen. Maar ze 
naamtekenen met een dikke stift is steeds een voorwaarde!   
Wanten of handschoenen zijn dan zeker ook geen luxe!  
 

 
Herken jij mij …. in de klasrij?   Ben jij dat echt …. of zie ik nu zo slecht?   
Van al die vreemde blikken… moest de directeur schrikken. 
Ik hoop op een gekke dag… waar ik volop schaterlach. 
Op woensdag 27 februari vieren we samen Carnaval… 
We verkleden ons dan allema(a)l! hahahaha  ;-)  
 
 

We zitten in een gevaarlijke periode!  Kijk geregeld de haren van je 
kinderen na! Luizen vinden het heerlijk dat we allemaal warm ingepakt 
zijn met muts en sjaal.  En vergeet het niet te melden aan de leerkracht 
zodat we meteen kunnen helpen om het luizenprobleem in te perken.   
Als je snel resultaat wil, is enkel drie weken dagelijks de natte haren 
kammen met een metalen luizenkam de enige afdoende methode!   Leg 
knuffels ook twee weken in de kast! Samen maken we school! 

 
 



We blijven vernieuwen!  
 De vernieuwing van de omheining rond de speelweide werd in de 

kerstvakantie afgerond. We hebben de nieuwe poort wel opnieuw een rood 
kleurtje gegeven. Zo behouden alle poorten hun eigen kleur.  Dat is 
bijzonder praktisch voor onze kapoenen en hun juffen.   

 Juf Sabrina haar Smartboard werd vervangen door een Smart-TV. 
 In de kleuterschool zijn nu alle radiatoren aan de voorzijde van het gebouw 

vervangen door nieuwe exemplaren. Volgende maand plaatsen we een 
nieuwe radiator aan de achterzijde van de speelklas.  

 Dit trimester plaatsen we nog een extra buitendeur in de kleinste 
kleuterklas. De ouders kunnen hun kinderen dan rechtstreeks langs het 
tuintje ophalen. Ze hoeven dan niet meer via de witte poort te passeren.  
Dat zal de doorstroming verbeteren.   

 In de lente wordt de bodem rond het speeltoestel verhoogd zodat het water 
rond het speeltuig minder functionele ruimte kan opzoeken. 

 We bouwen in maart een leeswagen. Meer info volgt. 
 

Er komen spannende tijden aan voor onze 6de klassers: Wat nu? 
Binnenkort zullen de leerlingen van het zesde leerjaar een secundaire school 
moeten kiezen.   We ondersteunen ze met de lessen ‘op stap naar het 
secundair’,  schoolbezoeken,  info over opendeurdagen, infodagen, 
infoavond in de Geesten op 28 februari.    Als Algemeen Directeur binnen 
KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen) wil ik graag één van onze 
secundaire scholen in het licht zetten.   Moretus is de Ekerse secundaire 
school die deel uitmaakt van KOBA NoordkAnt.   De basisscholen hebben 
opnieuw nauw samengewerkt om de doorstroming naar de middenschool 
van Moretus vlot te kunnen verzekeren.   We merken jaarlijks uit 
outputgegevens van alle omliggende scholen dat onze leerlingen bijzonder 
goede resultaten halen in de secundaire scholen.  Daar zijn we dan ook 
buitengewoon fier op.  Ik wil jullie meteen met vertrouwen uitnodigen op de 
info- en opendeurdag van Moretus: 17 maart 2019.  Tussen 11uur en 15uur 
staat het team van Moretus klaar om al je vragen te beantwoorden. Je kan 
zien welke richtingen je bij hen kan volgen en wat die richtingen precies 
inhouden en je kan een intakegesprek doen. Op 1 september start de 
vernieuwde aanpak van het middelbaar onderwijs. Die vernieuwing stellen 
zij uiteraard ook voor op de opendeurdag. Voor een plaats in Moretus moet 
je jouw kind tussen 15/03/2019 en 5/04/2019, via het centraal 
aanmeldingsregister van de STAD Antwerpen, digitaal aanmelden via 
MELDJE AAN.BE   
CLIL: Content and Language Integrated Learning: Moretus is hierin uniek.  
Dit wil zeggen dat je bepaalde zaakvakken in het Engels kan volgen.   
STEM: Science–Technology–Engineering–Mathematics: een unieke 
geïntegreerde aanpak van wetenschappen, techniek & technologie, 
informatica en wiskunde. 

http://www.moretus-ekeren.be/studieaanbod/clil
http://www.moretus-ekeren.be/studieaanbod/stem


 

 

De krokusvakantie loopt van maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019 

1 V 9.30uur: Start aanmeldingsprocedure voorrangsperiode inschrijving van 
broers en zussen.         Instapmoment 2 ½ jarige kleuters KPT.       
Zorglunch 1ste graad                    Bibliotheekbezoek L1S. 

2/3 Z/Z  

4 M Zorglunch 2de graad                     
Terugkoppeling outputgegevens oud-leerlingen in Moretus. 

5 D Zorglunch 3de graad                       Lunchvergadering Ks. 
Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Domino, 1S, 1I en groep B van 
het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.      

6 W Facultatieve verlofdag:  vrijaf ! 

7 D Extra bewegingsles ‘Dans’ L1S en L1I. 
Ganse dag: Opbouw regenboogfeest: iedereen welkom! 

8 V Ganse dag: Opbouw regenboogfeest: iedereen welkom! 

                                            RF : LAMPIONNENTOCHT! 
9 Z REGENBOOGFEEST       Schoolfeest 

       WINTERWONDERLAND 

10 Z  

11 M Zwemmen 5de en 6de lj..                      Ondernemingsraad. 
 Lunchvergadering lagere school.     

12 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Domino, 1S, 1I en groep A van 
het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.      
Dikke-truien-dag!                  Lunchvergadering kleuterschool.     

13 W  

14 D Dagelijks Bestuur.            Extra bewegingsles ‘Dans’ L2K en L2A. 

15 V Bezoek speelgoedmuseum 3de en 4de leerjaar. 
17uur; Einde ‘Voorrangsperiode’ aanmelden broers en zussen. 

16/17 Z/Z  

18 M                                                    Personeelsvergadering Ks en Ls: ZILL 

19 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Domino, 1S, 1I en groep B van 
het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.      
MDO 6de leerjaar.                                            Oudercomité 20.30uur 

20 W Veiligheidsraad. 

21 D Extra bewegingsles ‘Dans’ L3A en L3T. 

22 V Bibliotheekbezoek L1S.    
Creatieve namiddag: met de paarse kleuters! 

23/24 Z/Z   

25 M Zweminstuif 5de en 6de lj..           Oudercontact 6de lj. 

26 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Domino, 1S, 1I en groep A van 
het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.      
Lunchvergadering Ks. 

27 W CARNAVAL  OP SCHOOL!                          

28 D 20uur: Infoavond voor ouders van het 6de lj.: toelichting over de 
mogelijkheden in het secundair.    Extra bewegingsles ‘Dans’ L4V en L5E. 
Zorgoverleg rode kleuters. 


