
 

Beste ouders, 

 

Studiedag 16 maart 2022 
Op 16 maart 2022 organiseren we met de kleuter- en lagere school De Basis een 

studiedag omtrent een vernieuwde schoolvisie. Het is die dag geen school. Samen 

met onze teams zullen we die dag de eerste stappen zetten om onze schoolvisie 

die momenteel 15 jaar oud is, grondig onder de loep te nemen en reeds bepaalde 

lijnen uit te zetten. Geïnspireerd door zowel de oorsprong van onze school, de 

visie van het katholiek onderwijs, de lopende projecten in onze school, de missie 

van VZW Kitos,… willen we komen tot een gedragen visietekst die als kapstok zal 

dienen van ons beleid.  Het is ook onze wens om zowel de kinderen als de ouders 

hier in een latere fase bij te betrekken. Op die manier willen we groeien naar een 

gedragen identiteit. 

 

Opendeurdag 
Op 19 maart 2022 tussen 10u00 en 12u00 organiseren we in de drie vestigingen 

een opendeurdag. We hopen hier vele nieuwe ouders te mogen ontvangen die 

een kijkje komen nemen in onze school. Daarom doen we een beroep op jullie. 

We willen na de krokusvakantie met alle ouders folders meegeven en vragen deze 

in jullie buurt te verspreiden bij jonge gezinnen met kinderen. Men zegge het voort. 

Alvast hartelijk dank. 

 

Papa - dag in Beunt 
Op 14 maart 2022 organiseren de juffen van de Beunt een “Papa-dag”.  Er zal 

weer heel wat te beleven zijn voor de papa’s van de Beunt. Wat dat zal zijn, blijft 

uiteraard een verrassing.  

  

Zwemmen 
Vanaf 10 maart gaan onze kleuters weer zwemmen. Ouders, grootouders,… die 

mee willen gaan om de kleuters te helpen bij het uit- en aankleden, mogen dit aan 

de juf laten weten. In de heen- en weerschriftjes laten de juffen weten wanneer 

jouw kleuter gaat zwemmen. 

 

Theater Wortel: “Vliegen…!” 
Op woensdag 23 maart 2022 komt theater Wortel met het stuk “Vliegen…” Deze 

voorstelling gaat door in de Stationsstraat. De kleuters van de Beunt en Het Mijltje 

zullen met de bus naar de Stationsstraat gebracht worden. We kijken er erg naar 

uit.  

 

 Grootouderweek 
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In de week van 28 maart 2022 organiseren we zowel in de Beunt als in Het Mijltje 

een grootouderweek. De grootouders zullen die week in de watten gelegd worden 

en uitgenodigd worden voor een activiteit in de kleuterschool. De uitnodigingen 

hiervoor volgen later.  

 

Belangrijke data 
 

Tot en met 6 maart: Krokusvakantie 

Ma 14 maart: Papadag in de Beunt 

Wo 16 maart:  Pedagogische studiedag: vrije dag voor de kleuters 

Do 17 maart: Medisch onderzoek 3 jarigen Beunt 

Za 19 maart: Opendeurdag in de drie vestigingen 

Wo 23 maart: Theater Wortel met “Vliegen,…” 

Week 28 maart: Grootouderweek in Beunt en Mijltje 

Za.  2  april: Start paasvakantie 

 

 
 


