
 

Beste ouders, 

 

Hieronder vinden jullie de nieuwsbrief van juni 2021. 

Beste ouders 
Het einde van toch wel een heel apart schooljaar is al in zicht. Het 

was een bijzonder jaar met veel handen wassen, handgel en 

mondmaskers. Maar we hebben dat goed gedaan dankzij de inzet 

van ieder van ons! Wij willen jullie en jullie kinderen daar hartelijk 

voor bedanken. 

 

We wensen iedereen nog een fijne laatste maand toe. 

 

 

Corona-update 
In afwachting van de nieuwe veiligheidsraad op 4 juni en mogelijke 

versoepelingen zijn de huidige maatregelen inzake ventilatie, handhygiëne,… 

nog steeds van kracht. Ondertussen mochten we via de pers vernemen dat we 

onze oudste kleuters een afscheidsmoment kunnen aanbieden in gezelschap 

van ouders. Hoe deze er concreet zal uitzien zullen we tijdig communiceren, van 

zodra we kennis hebben genomen van de te voorziene maatregelen. 

 

 

1ste leerjaar: Infoavond 1 juni Stationsstraat 
Op dinsdag 1 juni om 20.00 uur hebben de ouders van de oudste 

kleuters de kans om de online-infoavond voor het 1ste leerjaar te 

volgen. Zij ontvingen daarvoor reeds een uitnodiging. Mocht u nog 

geïnteresseerde ouders kennen dan mag u ons hun gegevens zeker 

doorgeven. 

Het filmpje van onze openklasdag kan je aan het einde van deze week op de 

website bekijken. 
 

Online Zeepkistenrace 
Op zaterdag 29 mei vierden we in de Beunt samen online de zeepkisten-

kampioenen. Onze film over de zeepkistenrace ging die dag in premiere en 

kende een spannend slot bij de live-stream met de overhandiging van de beker 

aan Anna. Deze week krijgen alle andere deelnemers een mooie medaille.  Dit 

alles ging gepaard met een afhaal-pastapakket. Hopelijk hebben jullie ervan 

genoten.  
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Als de belgen sjotten, staan de ouders niet achter de potten 
Onder die slogan bieden wij aan de ouders van de Stationsstraat de 

mogelijkheid om op vrijdag 11 juni, donderdag 17 juni en maandag 21 juni 

Pizza’s af te halen ( en eventueel passende wijn) om op de avond van de EK – 

matchen van de duivels te verorberen.  De ouders kunnen deze pizza’s die 

dagen afhalen tussen 15u40 en 17u00. Hopelijk zijn de Duivels zo goed als onze 

pizza’s ! Verdere info kregen jullie reeds in onze brief. Hierbij alvast de QR-code 

en de link. https://de-basis-duffel.stamhoofd.shop/pizza-festijn 

 

Kleuterdiplomeringen 
In juni staan traditioneel weer de kleuterdiplomeringen gepland. Op 17 juni 

voor de vijfjarigen van de Stationsstraat, op 22 juni voor de oudsten van 

Het Mijltje en op 24 juni zijn de vijfjarigen van de Beunt aan de Beurt. Dit 

telkens om 16u00. De feesten gaan telkens met de hele groep ( per 

vestiging). Voor een hapje en een drankje opteren wij dit jaar nog met een 

« goodiebag ».  

 

Voorbereiding volgend schooljaar 
 

- Binnenkort ontvangt u de lijst met de vrije dagen van volgend schooljaar.  

- Omdat er enkele kleine wijzigingen aan het schoolreglement worden 

aangebracht, zullen wij u opnieuw uw goedkeuring (handtekening) 

vragen, waardoor u de inschrijving op onze school bevestigt. Het 

aangepaste schoolreglement kan u vanaf 15 juni op de 

website terugvinden of op een eenvoudige vraag op het 

secretariaat verkrijgen. Het schoolreglement wordt 

voorgelegd aan de schoolraad ter goedkeuring.  

- Begin juni geven we ook de leerlingenfiche mee. Hierop 

staan de belangrijkste gegevens van uw kind. Gelieve ze 

nogmaals te bekijken, aan te vullen of te corrigeren.  

- Noteer alvast 9 oktober 2021 in jullie agenda. Die dag houden we met alle 

Duffelse Kitos scholen een groot fietsfeest. 

 

Leerkrachten met een groot hart 
Op zaterdag 5 juni stapt een grote groep van onze leerkrachten (en oud-

leerkrachten) van Duffel naar Schoten. Zij lieten zich daarvoor sponsoren door 

vrienden en familie. 

De dochter van een vroegere collega, Meester Daan, heeft een motorische 

beperking. Om ervoor te kunnen zorgen dat zij zich kan blijven bewegen heeft ze 

dringend een stapapparaat ‘Innowalk’ nodig. Dat toestel kost meer dan 26.000 

euro en wordt niet terugbetaald. Toen onze collega’s dat hoorden waren ze 

onmiddellijk enthousiast om een actie op poten te zetten. 

https://de-basis-duffel.stamhoofd.shop/pizza-festijn
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Wil je graag wat meer info. : https://atv.be/nieuws/ouders-van-mira-willen-dat-

overheid-tussenkomt-bij-kostprijs-staprobot-116881 
Wil je nog graag steunen dan kan dat : Storten kan op rekening: BE 20 7555 

7862 4756  Actie voor MIRA 

 

 

 

Belangrijke data 

 
 

Di 1 juni 3de kleuterklas Stationsstraat op bezoek in het 1ste leerjaar 

 

Di  1  juni Infoavond (Webinar) 1ste leerjaar om 20.00 uur 

 

Do 3 juni Individueel oudercontact in De Beunt en De Stationsstraat 

 

Vr 11 juni Als de Belgen sjotten, staan de ouders niet achter de potten 

 

Do 17 juni Als de Belgen sjotten, staan de ouders niet achter de potten 

 

Do 17 juni Diplomering oudste kleuters Stationsstraat om 16.00 uur 

 

Ma 21 juni Als de Belgen sjotten, staan de ouders niet achter de potten 

 

Di 22 juni Diplomering oudste kleuters Het Mijltje om 16.00 uur 

 

 

Do 24 juni Diplomering oudste kleuters De Beunt om 16.00 uur 

 

 

Woe 30 juni Laatste schooldag 
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