
Wilsele, 5 mei 2017 

 

 

Beste ouders, 

 

De toekomstige gouden schoen, leerling van de Bosstraat? 

Stichting Vlaamse Schoolsport richtte een scholencup in voor de laatstejaars basisonderwijs 

uit de regio. “De 2e scholencup werd gewonnen door de jongens en de meisjes van de 

Bosstraat uit Wilsele-Putkapel”. Proficiat aan de voetbaltalenten van ‘De Bosstraat’! Via onze 

website kunt u het filmpje van ROB alsnog bekijken. 

Wafelslag 

De oudervereniging spaart verder om alle klassen te voorzien van een DIGIBORD. Met de 

jaarlijkse wafelslag bieden ze u superlekkere wafels, galetten en kokosrotsjes aan (€6 per 

doos). Bestellingen zijn welkom ten laatste op maandag 8 mei en de wafels kunnen afgehaald 

worden op vrijdag 19 mei tussen 15.00 en 18.00 uur in de polyvalente zaal. Bestelformulieren 

zijn nog beschikbaar op het secretariaat. 

Project ‘STEM’ 

In de klassen van de lagere school werkte men rond technologie tijdens de projectweek. 

Onze ondernemende kinderen waren echte wetenschappers en ze verrichtten heel wat 

wetenschappelijk onderzoek. Foto’s hiervan kunt u vinden op de website. 

Sleep-in 

Moe en gelukkig na een nachtje slapen in onze polyvalente zaal! De kinderen van de derde 

kleuterklas kropen met de knuffel in de slaapzak. Samen eten, spelen, slapen en opstaan! De 

kinderen hebben genoten! Dank aan het kleuterteam!  De ouders werden de volgende ochtend 

getrakteerd op een ontbijt verzorgd door de oudervereniging. Heerlijk, die koffiekoeken! 

 

Schoolfeest 

Wij kijken samen met u uit naar het schoolfeest van zaterdag 13 mei vanaf 10u30 tot 19 uur.  

Voor de fietstocht op 13 mei zijn er al heel wat sportieve fietsers ingeschreven. Smeer de 

beentjes maar in! 

Indien u graag geniet op de speelplaats dan mag u dit verwachten: superlekkere frietjes, 

sappige hamburgers, hartige hotdogs, heerlijke cava, zoete en fruitige bieren, meesterlijke 

ijsjes…  

Plezier voor de kids: springkastelen, fietsparcours, eendjes vissen, fietsersspel  

Plezier voor alle anderen: fiets op rollen-wedstrijd, tombola, weggeefkraam door KVLV 

WELKOM! 



Op 19 mei is er een openklasdag van 16.00 uur tot 18.30 uur. Indien u nog een school zoekt 

voor uw kind of u wenst samen met uw peuter langs te komen dan bent u van harte welkom 

voor een bezoek. 

De komende weken vertrekken er heel wat klassen op schoolreis: Flipperland, Plopsaland, 

Grotten van Han, Bobbejaanland… Steeds een boeiende en ontspannende activiteit voor de 

kinderen. Goede reis! 

Schoolteam ‘De Bosstraat’ 

Silia Robberechts 

Directeur 

 

Kalender schooljaar 2016- 2017 

Instapdagen startende kleuters (kijkmoment voorafgaand aan de instapdag) 

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

Vakantie en verlofdagen 

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 

zaterdag 13 mei 2017: schoolfeest ‘Hapje Trapje’ 

vrijdag 19 mei 2017: wafelslag door de oudervereniging 

zondag 28 mei 2017: eerste communie 

zondag 4 juni 2017: Pinksteren, vormsel 

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

 

 


