
FEBRUARI 
nieuwsboekje 

 Basisschool ‘t Biekorfje 



 

 



 Belangrijke data 

Zie ook:             www.biekorfje.be 

- vrijdag 10 maart: pedagogische werkdag (opvang mogelijk) 

- vrijdag 31 maart: sober maal 

- 3 april - 14 april: paasvakantie 



Outdoor learning 
Kleuter 



Lager 







Met dank aan       onze sponsors:



ook op vrijdagvoormiddag 

Met dank aan       onze sponsors: 



Integratie derde kleuter - eerste leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Stappenplannen maken… 
Sinaasappelsap, ijsthee 



                          

                             Leeruitstap naar    



Sportklassen  





               

              Op zoek naar opvang tijdens de vakanties? 
                      Dan is ‘De Zomerkorf’ misschien iets voor jou! 

 

 

Wat?  

Ouders organiseren opvang voor elkaars kinderen!  
Elke deelnemende ouder kan zijn/haar kinderen op gewenste dagen naar ‘De Zomer-
korf’ brengen. In ruil daarvoor voorzie je zelf ook af en toe opvang voor de deelne-
mende kinderen.  
Per halve dag die je komt helpen om de opvang te organiseren, kunnen jouw kinderen 
5 halve dagen naar de opvang komen. 
 

Plezant voor groot en klein! 

We spelen veel buiten: fietsen, rolschaatsen, spelletjes, kampen bouwen… Tijdens 
warme zomerdagen voorzien we een zwembadje! 
Binnen kunnen we gebruikmaken van het speelgoed in de opvangklas en eigen materi-
aal. We voorzien een poppenhoek, puzzels, gezelschapsspelletjes, bouwspeelgoed etc.  
Als ouder word je verrast door zelf bedachte showtjes van de kinderen, leer je an-
dere ouders en de vriendjes van jouw kind beter kennen. 

 
Waar?  

Op school in de Lauwsestraat 
We kunnen gebruik maken van de opvangklas (korte vakanties), de refter (zomer),  
de speelplaats en speelweide. 
 

Wanneer?  

Voor de komende vakanties tijdens  
- de eerste week van de paasvakantie 
- de zomervakantie:  

3 – 7 juli  
10 – 14 juli  
21 – 25 aug  
28 – 31 aug 
 

Uren?  
van 7u30 tot 18u. 
 
Kostprijs?   

Voor de korte vakanties: 1 euro per kind per dag.  
Voor de zomervakantie: 2 euro per kind per dag.   
+ 1 halve dag opvang geven per 5 halve dagen dat je kind naar de opvang komt 

 

Interesse?  

Mail naar saskiahanssens@gmail.com of bel 0494/082748 


