
 

Beste ouders, 

 

Brunch Mijltje 5 maart 2023 

Zondag, 5 maart 2023, organiseren we met het team van Het Mijltje een Brunch 

in de feestzaal van de Stationsstraat. We willen alle sponsors en alle ouders 

hartelijk danken voor hun steun. Het zal een gezellige zondag worden.  Inschrijven 

gaat helaas niet meer. 
 

Theater Wortel: “Minnies Maan Missie” 
Op woensdag 8 maart 2023 komt theater Wortel met het stuk “Minnies Maan 

Missie” Deze voorstelling gaat door in de Stationsstraat. De kleuters van de Beunt 

en Het Mijltje zullen met de bus naar de Stationsstraat gebracht worden. Omwille 

van de werkzaamheden, zullen de kleuters van juf Tinne en van juf Lisa reeds om 

8u25 in school vertrekken. We kijken er erg naar uit.  
 

Studiedag 15 maart 2023 
Op 15 maart 2023 organiseren we met de kleuter- en lagere school De Basis een 

tweede studiedag omtrent een vernieuwde schoolvisie. Het is die dag geen school. 

Samen met onze teams zullen we die dag vanuit de feedback, die we massaal 

van jullie kregen, verder werken aan de vernieuwde schoolvisie. Op die manier 

willen we groeien naar een gedragen identiteit. 

 

Opendeurdag 
Op 18 maart 2023 tussen 10u00 en 12u00 organiseren we in de drie vestigingen 

een opendeurdag. We hopen hier vele nieuwe ouders te mogen ontvangen die 

een kijkje komen nemen in onze school. We vragen jullie ouders om mee reclame 

te maken voor onze scholen.  

Alvast hartelijk dank. 

 

Broederlijk delen – vastenactie 
Na de krokusvakantie starten we met ons Vastenproject: “Agua es vida, water is 
leven” van Broederlijk Delen. In dit vastenproject gaat er aandacht naar 
Guatemala, waar de aanwezigheid van grote bedrijven het water van vele 
leefgemeenschappen bedreigt. 
Naast verscheiden activiteiten binnen onze klaswerking organiseren we ook een 
koffiestop in de Stationsstraat ten voordele van ‘Broederlijk Delen’ op vrijdag 
10 maart aansluitend bij de schooluren. We kijken er alvast naar uit om jullie terug 
te ontmoeten.   
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Jeugdboekenmaand 
1 maart was start van de jeugdboekenmaand met het thema 'geluk'. Er zal dus 

deze maand extra aandacht gegeven worden aan het werken met leuke boeken.  

 

Werken Hondiuslaan 
Dat de huidige werken aan de Hondiuslaan een impact hebben op het 

schoolverkeer, dien ik jullie niet meer te vertellen. Véél ouders en kinderen kiezen 

bewust voor de fiets. Om de fietsveiligheid in de Stationsstraat te garanderen, is 

een correct gebruik van de de kus- en rij zone een ‘must’, dat wil zeggen:  

- Je kind laten uitstappen, bij voorkeur aan de kant van het voetpad, daarna 

doorrijden. - Je mag je voertuig niet verlaten, een praatje maken of nog snel iets 

vragen,… dat doe je op een ander moment.”  

Alvast dank voor jullie medewerking!  

.  

De Basis Duffel aanwezig op de onderwijsbeurs Sett 
Zowel van de kleuterschool als van de lagere school De Basis hebben er 

teamleden deelgenomen aan de onderwijsbeurs Sett in Gent.  Inspirerend waren 

zeker “de Toekomst- Kleuterschool” en een verdere uitbouw van het werken met 

Ipads en B-bots, waarmee we nu reeds mee aan de slag zijn. Op die manier willen 

we blijven inzetten op innovatie in onze scholen.  

Gemeentelijke sportdagen 

Op 15 en 16 maart gaan onze oudste kleuters naar de sporthal van Duffel voor 

de gemeentelijke sportdagen.  
 

 

Atelierwerking Mijltje 
Afgelopen woensdag kwamen we samen met de atelierouders in Het Mijltje. We 

stelden weer een leuk rooster samen om de “openklasjes” leuker te maken. 

Mocht je als ouder van het Mijltje interesse hebben ook er ook bij aan te sluiten, 

al is het maar voor enkele keren, aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar 

info@kleuterschoolduffel.be  
 

Atelierwerking Stationsstraat 
Ook in de Stationsstraat organiseren we een atelierwerking met de kinderen van 

het Beverbos. Zowel de klassen 2/3KA en 2/3KB als de klassen van het eerste 

leerjaar organiseren op 24 maart ’23 hun derde atelierdag. Onze kleuters kijken 

er nu reeds naar uit. 

 

 
 

mailto:info@kleuterschoolduffel.be


3 

Belangrijke data 
 

 

Zo 5 maart: Brunch Mijltje 

Wo 8 maart: Theater Wortel met “Minnies Maan Missie” 

Vr 10 maart: Koffiestop Broederlijk delen Stationsstraat  

Wo 15 maart:  Pedagogische studiedag: vrije dag voor de kleuters 

Don 16 maart Oudste kleuters Beunt & Mijltje gaan naar Sportdag 

Vr 17 maart Oudste kleuters Stationsstraat gaan naar Sportdag  

Za 18 maart: Opendeurdag in de drie vestigingen 

Vr 24 maart: atelierwerking Stationsstraat  

Do 30 maart: Paastoneel “Het Mijltje”  

Vr 31 maart: Paastoneel in “De Beunt” en in “De Stationsstraat”  

Za.  1  april: Start paasvakantie  

Zo 16 april: Einde paasvakantie  


