
 

Nieuwsbrief oktober 2022 

Beste ouders, 

 

De eerste schoolmaand is al bijna achter de rug. Dankbaar kijk ik erop terug. 

Een goede opkomst tijdens onze infoavonden, enthousiaste ouders op de 

startvergaderingen van zowel “De ouders in Actie” van de Mijlstraat als van 

“Ouders van de Basis”. Vele nieuwe initiatieven werden aangekondigd. De 

eerste succesvolle activiteit is al achter de rug. De ouders van de Basis 

organiseerden op 14 september een gezellige “Boterhammen in school” actie. 

Ondanks het feit dat het weer ons in de steek liet, werd het toch wel een 

gezellige middag. Dan was  er natuurlijk ook de Ballonnekesstoet. De ouders 

van het Mijltje namen deel met vele bolderkarren en de ouders van de Basis 

knutselden weer een mooie wagen in elkaar. Een dikke dankjewel aan alle 

ouders die geholpen hebben bij de opbouw of afbraak van de wagen en ook aan 

alle ouders die achter onze wagen hebben gelopen en zo onze school mee in de 

kijker hebben gezet. Ook dit is samen school maken! 

Maar ook oktober kondigt zich boeiend aan. Even een overzicht… 

Scholencross 

Op zaterdag 8 oktober 2022 doen weer heel wat kleuters mee met de 

scholencross aan het gemeentelijk sportcentrum, Jan Borremanspiste. Meester 

Tom en meester Stefan zullen onze kleuters begeleiden tijdens deze wedstrijd. 

Voor ons hebben alle kleuters alvast gewonnen, want deelnemen is belangrijker 

dan… 

Openklasje + Ateljee-ouders Mijltje 

Vanaf woensdag 14 september zijn we in het Mijltje weer gestart met onze 

ateljee-werking tijdens de openklasjes. Meer dan 7 ouders hebben zich gemeld 

om het aanbod voor de kleuters nog ruimer te maken. De slogan “samen school 

maken” past hier echt wel. Alvast hartelijk dank aan de ateljee-ouders.  

 

Grootouder – Kermis in de Beunt 

Op 12, 13 en 14 oktober zijn de grootouders van de Beunt uitgenodigd om 
“Kermis” te vieren in school. Tal van leuke activiteiten zullen iedereen in een 
gezellige kermissfeer brengen. De uitnodigingen zijn al onderweg.  
 

Grootouderweek in het Mijltje 

In de week van 24 oktober organiseren de juffen van het Mijltje hun 

grootoudersweek. In die week kunnen kleuters en grootouders genieten van een 

interactief toneel en toffe workshops 

Grootouderfeest in de Stationsstraat.  
Op 26 en 27 oktober organiseren de leerkrachten van de Stationsstraat een leuk 
spektakel voor de grootouders van hun kleuters. Binnenkort volgen de 
inschrijvingspapieren. In een leuke show wordt het verhaal verteld van een oude 
vuurtoren. Spektakel verzekerd… 
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Vrije dag 

Op maandag 17 oktober is het Duffel jaarmarkt. Zoals jullie gewoon zijn, is het 

die dag geen lesdag.  

 

Kus & rijzone Stationsstraat 

Wij willen de ouders van de Stationsstraat vragen om de kus en rijzone enkel te 

gebruiken wanneer de kleuters zelfstandig naar de speelplaats kunnen gaan. 

Vanuit de politie kregen we de reactie dat deze niet als parkeerplaats gebruikt 

mag worden in de aangegeven periode.  

 

Urban Trail 

Op 27 oktober organiseert VZW UPC Emmaüs hun Urban Trail. Tussen 9u30 en 

12u00 zal dan de Stationsstraat grotendeels afgesloten zijn. De Urban trail 

passeert ook enkele klassen van onze school, maar zal het grootouderfeest niet 

storen. Daarom zal het grootouderfeest ook iets vroeger dan normaal starten.  

 

 

Kalender oktober 2022 

 

8 okt. Scholencross  

12, 13, 14 okt Grootouderkermis Beunt 

17 okt. Vrije dag 

Week 24  okt. Grootouderweek Mijltje 

26+27 okt. Grootouderfeest Stationsstraat 

29 okt. Start Herfstvakantie   

 
 
 
Vriendelijke groeten,  
 
 

Marc Nouwen 

Directie Kleuterschool De Basis 

 


