
Nieuwsbrief ‘De Bosstraat’ mei 2022 
 
Beste ouders, graag laten we u mee genieten van activiteiten op onze school. 
 

SLEEP-IN IN DE DERDE KLEUTERKLAS 
 
Eindelijk kon het weer!! 
De berenvrienden van de derde kleuterklas gingen op schoolreis. Maar dat was nog niet alles, daarna 
bleven ze slapen op school, SLEEP-IN dus. 
En of dat het een topeditie werd, dankzij... 
- de enthousiaste kleuters en al even enthousiaste hulpjuffen 
- veel dieren om van dichtbij te bewonderen, gekende en nog-nooit-geziene exemplaren, een uitnodigende 
speeltuin voor klim- en klauterplezier 
- een spaghettifestijn voor groot en klein, het dansfeestje in de gymzaal, de zangstonde met de gitaar-
begeleiding, het verhaaltje voor het slapengaan, de bed- en slaappret 
- de goed gevulde ontbijtkommetjes 
Om te eindigen met een welverdiend SLEEP-INdiploma. 
Proficiat aan al onze berenvrienden van de derde kleuterklas! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZIKALE WORKSHOP IN HET VIJFDE LEERJAAR 

Op maandag mochten we met het vijfde leerjaar genieten van muzikale workshops.  

Voor de middag leerden we op de ukelele enkele akkoorden spelen waarna we met de hele klas liedjes 

konden meespelen met muziek. 

Na de middag drumden we er op los tijdens de eco-percussie en probeerden we allerlei ritmes uit.  

Een toffe en leerrijke muzikale ervaring! 



 

 

 

 

 

 

 

DE BOSSTRAAT IS EEN MOS-SCHOOL 

Op vrijdag 22 april kregen de kids van het eerste 

leerjaar bezoek van de enige echte prinses van 

Viesvuilland. De kinderen moesten de prinses helpen 

om van haar land terug een mooi, netjes en gezond 

land te maken. In de workshop van Goodplanet 

leerden onze eersteklassers om te recycleren en 

waarom dat precies belangrijk is. De verschillende 

afvalbakken kennen voor ons geen geheimen meer! 

De prinses kon weer met een gerust hart naar haar 

land terugkeren. En onze weldoeners? Die recycleren 

nu als de beste! 

 
 

CREATIEVE BEWEGINGSACTIVITEIT IN HET EERSTE LEERJAAR 

 
Het eerste leerjaar is op 14 maart naar het Circusatelier geweest in de 
Predikherenkerk in Leuven. Daar hebben ze met Circus in Beweging een 
initiatie circus gekregen.  
Van touwlopen tot diabolo tot trapeze en balanceer oefeningen. Het was 
fantastisch.  
 
 
Op 15 maart bracht 1B nog een bezoek aan de dierenarts. Het reilen en zeilen van daar werd besproken. 
De kinderen kregen alle ruimtes, materialen en machines te zien die  
gebruikt worden bij de behandeling van dieren.  
 

OPENLUCHTKLASSEN VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR 
 
Van 14 tot 18 maart gingen L5 en L6 naar Durbuy.  
Indien u foto’s wenst te bekijken, kan dit via: 
https://www.debosstraat.be/wordpress/index.php/klassen/ 
 

 
 
 
 

https://www.debosstraat.be/wordpress/index.php/klassen/


SPEELPLAATSVERNIEUWING 
 
Wat hebben de leden van onze oudervereniging weer hard gewerkt! Op school werden duikelrekken 
geplaatst binnen een veilige valzone. 
Afgelopen week werden deze rekken officieel geopend door de leden van onze ‘werkgroep speelplaats’. 
Dankjewel oudervereniging en werkgroep!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De realisaties op de speelplaats komen er mee dankzij uw bijdrage, dankuwel. 

Momenteel houdt de oudervereniging een heuse WAFELSLAG. Hierbij de QR-code om 

uw bestelling te plaatsen voor de superlekkere wafels. 

 

Met vriendelijke groet, 

Schoolteam ‘De Bosstraat’ 

Ilse Brison en Silia Robberechts 

Directie 

 

Instapdagen voor startende kleuters 

maandag 30 mei 2022  

Verlofdagen/pedagogische studiedagen 

Woensdag 11 mei 2022: pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen) 

Woensdag 25 mei 2022: verlofdag 

Donderdag 26 mei 2022: Hemelvaart 

Vrijdag 27 mei 2022: brugdag 

Maandag 6 juni 2022: pinkstermaandag 

Donderdag 30 juni 2022: namiddag schorsing van de lessen  

Vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022: zomervakantie 


