
 

Beste ouders, 

 

We zijn weer een nieuwe maand begonnen, dus tijd voor een nieuwe nieuwsbrief van de 

Kleuterschool.  

 

Opendeurdag 

Op zaterdag 20 maart stond normaal onze opendeurdag ingepland.  Door de 

coronamaatregelen gaan we deze uitstellen naar een latere datum. Hiervoor wachten 

we het corona - advies van begin april af. Op afspraak kunnen ouders na de schooluren 

onze school komen bezoeken en hun kleuter komen inschrijven. Wij doen een warme 

oproep naar jullie om reclame voor onze school te maken bij nieuwe ouders met 

toekomstige kleuters.  

 

Pedagogische studiedag 

Op woensdag 17 maart organiseren we opnieuw een (online) studiedag voor de 

leerkrachten. Voor de leerlingen is het deze dag dus vrijaf! 

 

 

Wafeltjesverkoop 

Vanaf 5 maart start de online wafeltjesverkoop van de ouderraad. Met de opbrengst 

kunnen we samen met de ouderraden weer tal van leuke projecten in onze scholen 

lanceren.  

Voor de kleuters van Het Mijltje: Op een invulformulier bij de brief die u vrijdag zal 

krijgen, duiden jullie je keuze van tijdslot voor afhaling aan. Dit kan op: 

• vrijdag 23/4 van 17-18u  

• zaterdag 24/4 van 9-10u, van 10-11u of van 11-12u. 

Voor de ouders van kleuters van de Beunt en de Stationsstraat zijn de afhaalmomenten 

op : 

• Zaterdag 24/04 10u-15u Stationsstraat 
• Woensdag 28/04 12u-13u Beunt 

• Vrijdag 30/04 15.30u-17u Stationsstraat 
 

Jullie zullen hierover nog een specifieke brief ontvangen.  

Smakelijk!       

 

Vastenactie – Broederlijk delen 

Al vele jaren steunen wij Broederlijk Delen in hun acties en 

organiseren wij een koffiestop en vastentocht. Dit jaar staat de 

vastenactie in het teken van “Delen is broodnodig”. 

Onze koffiestop kan jammer genoeg niet doorgaan.  
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In de Stationsstraat kunnen jullie onze actie steunen door onze kinderen  van de lagere 

school te sponsoren op hun ‘tri-atlon’ van vrijdag 19 maart. Broederlijk Delen 

bestaat dit jaar ’60 jaar’. Onze leerlingen van de lagere school zullen daarom 

gedurende 60 minuten actief lopen -fietsen – werpen. Deze activiteit zal 

doorgaan in hun klasbubbel op en rond het sportcentrum van Duffel. 

 

Jeugdboekenmaand: Onze oudste kleuters gaan naar de bibliotheek 

Ook onze school neemt graag deel aan de boekenmaand. Omdat boeken lezen leuk en 

interessant is en omdat we dat graag meegeven met de kinderen. 

In samenwerking met de bibliotheek van Duffel zal er ook een online voorleesmoment in 

de klassen komen. We hopen dat u thuis het ‘voorlezen’ wat extra, fijne aandacht kan 

geven! Ook de jongste kleuters werken een week rond boeken. 

 

Helmenactie Stationsstraat & Beunt 
 

Zoals bij de succesvolle fluo-actie in de winter willen we in de lente de veilige en 

gezonde fietser belonen.  Daarom organiseren we samen met ouderraad West dit 

schooljaar opnieuw de helmenactie. 

Het allerbelangrijkste voordeel van het dragen van een fietshelm: het voorkomt ernstig 

hoofd- en hersenletsel bij een val. Dat is de hoofdreden waarom je kiest voor het dragen 

van een helm.  Zeker kinderen vallen nog geregeld met hun fiets. De fietshelm biedt 

extra bescherming. 

Dit jaar starten we op 1 maart, deze actie loopt tot het einde van het schooljaar. 

’s Ochtends krijgt iedere gehelmde fietser een stickertje van de juf of meester. Wie 20 

stickers verzamelt, krijgt een gratis zwembeurt in de Zwem.com van Duffel. 

De stickers en de zwembeurt zijn enkel voor de kinderen. Ouders met helm verdienen 

echter minstens evenveel respect. 

 

 

 

Nationale Pyjamadag 

Op 12 maart ’21 doen we met onze kleuterschool mee met “De nationale Pyjamadag” 

van Bednet. Dit jaar staat het in het teken van “Dromen”. Al onze kleuters mogen die 

dag dus verkleed in pyjama naar school komen.   
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Belangrijke data 

 

Ma  22 febr. Start project Broederlijk Delen 

Ma 1 mrt Start Jeugdboekenmaand 

Ma 1 mrt Start Fietshelmenactie Beunt & Stationsstraat 

Ma 1 mrt Ouderraad- West: Online 

 

Vr 5 mrt Start Wafelactie 

Vr 12 mrt De nationale Pyjamadag 

Woe 17 mrt Pedagogische Studiedag - Vrijaf 

Ma 29 mrt Begin van de Goede Week 

Vr        2          apr      Paasontbijt en toneel 

Za 3 apr Start paasvakantie 

 

 


