
Wilsele, 24 februari 2017 

 

Beste ouders, 

 

Een overzicht… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijkdag - inschrijvingen 

Op de eerste kijkdag kwamen al heel wat gezinnen onze school bezoeken. Leerkrachten en kinderen 

stonden in carnavalstenue en dit zorgde voor een leuke sfeer. Een tweede kijkdag gaat door op 

vrijdag 10 maart van 13.30 uur tot 18.30 uur. Van harte welkom. 

Broers en zussen van kinderen die bij ons scholen lopen, kunnen vanaf 7 maart tot 28 maart 

ingeschreven worden. Ouders dienen hiervoor telefonisch contact op te nemen met de school om een 

afspraak te maken voor een intakegesprek. Op 7 maart start de aanmeldingsprocedure voor nieuwe 

inschrijvingen schooljaar 2017-2018 via  https://meldjeaan.leuven.be 

Na de krokusvakantie kunnen scholen het lestijdenpakket herberekenen in de kleuterschool. Door 

deze herberekening en een investering van aankoop van uren uit het eigen werkingsbudget, kan de 

peuterklas gesplitst worden! Sommige peuters stappen dan over naar de nieuwe ‘blauwe’ klas.   

Carnaval 

Super amusement in De Bosstraat! 

Carnaval vieren met estafette, stop de 

band-ronde, een mensen/klerenketting 

en natuurlijk de Polonaise! Hopelijk 

heeft u kunnen meegenieten even voor 

de middag! Ook de kleuters genoten 

tijdens ‘De gekke kleuterboel’ van heus 

gek bewegingsparcours. Het 

carnavalsteam zorgde voor  

poffertjes, lekker! 

 

Boekenbeurs 

Dank voor uw bezoek aan de boekenbeurs. Voor € 585 

kan de school keukenmeubeltjes en benodigdheden 

voor de poppenkamer kopen voor onze kleuterklassen. 

Bij een rondgang zien we dat de kinderen hier echt 

van genieten en van leren. Heeft u nog volledige 

puzzels (max. 100 stuks), degelijke 

gezelschapsspelen, Lego, K’nex of ander stevig 

speelgoed dat niet meer wordt gebruikt? Op school is 

dit welkom voor gebruik in de kleuterklassen of in de 

opvang. U mag dit afgeven in het personeelslokaal. 

 

Overstappen naar… 

Op 16 februari ging er een ouderavond door i.f.v. de 

overstap 3de kleuterklas-1ste leerjaar. Zijn de 

kleuters klaar voor ‘Mol en Beer’ en rekenen tot 20? 

Ouders kregen meer uitleg over de werking van het 

eerste leerjaar. 

Ook de zesdeklassers maken weldra de overstap 

naar het secundair onderwijs. Er werden reeds 

meerdere brochures van omliggende scholen aan de 

kinderen bezorgd. Denk eraan dat heel wat scholen 

werken met een aanmeldingssysteem. 

 

Dikketruiendag 

Met verschillende 

opwarmingsactiviteiten hielden de 

kinderen zich warm! Het MOS-team en 

de leerlingenraad zorgden voor een 

toneeltje, een lied en uitleg over de 

‘Dikketruiendag’.  

Later op dag organiseerden ze het 

‘Spring-je-warm spel’. En om 15.00 uur 

sloten ze af met de Pimp-je-muts fuif. 

Ambiance!!! 

 

https://meldjeaan.leuven.be/


Bouwwerken 

Tijdens de krokusvakantie worden de putten voor afvoer gestoken voor het ‘jongensgebouw’. Tijdens 

een periode is de doorgang aan de poort versperd. We hopen alles in orde te krijgen tegen 6 maart! 

We zijn blij dat de werken goed vorderen.  

Oudervereniging 

De Leuvense jeugddienst gaf op de vergadering van de oudervereniging uitleg over de werking van de 

jeugddienst. Kinderen en jongeren zullen in de nabije toekomst bevraagd worden i.v.m. de aanleg van 

de omgeving van de zwembadsite en De Bosstraat. Wij kijken uit naar de initiatieven. 

Wij hebben dankzij de activiteiten van onze oudervereniging 2 nieuwe digi-borden kunnen aankopen 

voor de ‘jongensblok’. Dankjewel  aan de vrijwilligers, super gedaan! 

Wist u dat er naarstig gewerkt wordt aan een nieuwe quiz (begin van een traditie?) die doorgaat op 

22 april 2017? Indien u in de prijzen wilt vallen, houdt u best deze datum vrij! 

Met vriendelijke groet, 

Schoolteam “De Bosstraat” 

Silia Robberechts 

Directeur 

 

Kalender schooljaar 2016-2017 

Instapdagen startende kleuters (kijkmoment voorafgaand aan de instapdag) 

maandag 6 maart 2017 (17 februari van 16.00 uur tot 18.30 uur) 

dinsdag 18 april 2017 (24 maart van 16.00 uur tot 18.30 uur) 

maandag 29 mei 2017 (19 mei van 16.00 uur tot 18.30 uur) 

 

Kijkdag nieuwe leerlingen 

vrijdag 10 maart 2017 (van 13.30 uur tot 18.30 uur) of op afspraak. 

 

Vakantie en verlofdagen 

maandag 3 april tot en met maandag 17 april 2017: paasvakantie 

woensdag 24 mei 2017: lokale verlofdag 

donderdag 25 mei 2017: Hemelvaartsdag 

vrijdag 26 mei 2017: brugdag 

maandag 5 juni 2017: pinkstermaandag 

vrijdag namiddag 30 juni 2017: schorsing van de lessen 

 

Activiteiten 

vrijdag 24 maart 2017: hotdogdag 

vrijdag 21 april 2017: sleep-in derde kleuterklas 

zaterdag 13 mei 2017: schoolfeest 

vrijdag 19 mei 2017: wafelslag door de oudervereniging 

zondag 28 mei 2017: eerste communie 

zaterdag 22 april 2017: quiz door de oudervereniging 

zondag 4 juni 2017: Pinksteren, vormsel 

vrijdag 9 juni 2017: papa’s feest op de kleuterschool (namiddag) 

 


