
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

         

INFO      maart 2023                                          
 

De Bosuiltjes…nemen deel aan de 

jeugdboekenmaand…. 

 
Maart staat traditioneel in het teken van de 
jeugdboekenmaand. Dit jaar is het thema ‘geluk’. 
Onze werkgroep ‘taal’ gaf ons team heel wat tips 
om rond dit thema aan de slag te gaan.  Verder 
organiseren we weer een online boekenbeurs. 
Hierover mogen jullie binnenkort via gimme meer 
info verwachten. Tot slot maken we graag reclame 
voor het jeugdboekenfeest in de bib in Schiplaken 
op woe 29 maart. Meer info: 

https://habobib.bibliotheek.be/jeugdboekenmaand 

 

De Bosuiltjes….personeelsnieuws 

 
De ooievaar doet overuren in onze school. Juf 
Anneke, onze kinderverzorgster, verwacht een 
tweede kindje. In het kader van 
moederschapsbescherming mag ze niet langer 
komen werken. Gelukkig hebben we vervanging 
gevonden. Vanaf de krokusvakantie neemt juf 
Martien de taken van juf Anneke over. 
 
 

 

De Bosuiltjes….genoten van de musical van 

L6 

 
Tijdens het weekend van 10 en 11 februari 
showden onze zesde klassers hun muzische 
talenten tijdens hun musical ‘ De macht van de 
Griezelkwieten’.  Een dikke pluim voor onze 
actrices/acteurs, juf Stefanie en meester Jan  en 
voor alle helpende handen voor en achter de 
schermen! 
 
 

De Bosuiltjes….schrijven in 

 
Inschrijven in een school in Boortmeerbeek 
gebeurt voortaan digitaal via hetzelfde platform. 
Alle info hierover op onze website, de website van 
de gemeente en in een folder die op ons 
secretaraat te verkrijgen is. 
Toch nog even voor de duidelijkheid: ook zussen 
en broertjes moeten digitaal aangemeld worden 
tijdens de aanmeldperiode (28/2 t/m 21/3) ! 
Indien aangemeld zijn zij (geb.2021) zeker van een 
plekje en kunnen ze vanaf 24/4 definitief 
ingeschreven worden. 
 

 

De Bosuiltjes….kunnen een extra steuntje 

gebruiken 

 
De laatste jaren kregen we via het ‘leuksteuntje-
initiatief’ van Makro een aangenaam financieel 
ruggensteuntje. We gebruikten dit geld o.a. voor 
het aankopen van spellen, boeken, strips voor de 
naschoolse opvang. Na het verdwijnen van Makro 
gaan we in zee met Trooper. Als je via Trooper 
jouw digitale aankopen doet (bij meer dan 600 
aanbieders), kan je ervoor kiezen onze school te 
steunen. Een klein percentage van jouw aankoop 
wordt aan de school geschonken. Neem alvast een 
kijkje op www.trooper.be . 

 

 

De ouderraad….informeert 

 

 
Wafelactie 
Onze wafelactie was weeral een groot succes! Een 
dikke MERCI om zo massaal onze actie te steunen! 
Dankzij jullie kunnen we de school een mooi 
financieel duwtje in de rug geven. Ook een extra 
applaus voor de winnende klassen: K1C, L2A en 
L4A. Zij kregen van ons elk een bon van 100 euro. 

https://habobib.bibliotheek.be/jeugdboekenmaand
http://www.trooper.be/


 

 
 
Jungle Fever 
Bij ons slaat de danskoorts al hevig toe, hopelijk 
kriebelt het bij jullie ook zo hard en zien we jullie 
op de dansvloer of aan de bar deze vrijdag! Meer 
info vinden jullie op de flyer die rondging via 
Gimme en de klaswhatsappgroepen. 
 
Vorming ‘Veilig online: sociale media’ 
Zijn Whatsapp, Snapchat, TikTok en Instagram 
voor jou dagelijkse kost of net ongekend terrein? 
Zou je als ouder hierover graag meer weten zodat 
het voor je kind leuk en veilig kan blijven online? 
Schrijf je dan nu in voor onze interactieve vorming 
‘Veilig online : sociale media’ op dinsdag 14 maart 
om 20u, een initiatief van de Gezinsbond en Child 
Focus. 
De vorming richt zich op ouders van kinderen van 
6 tot 16 jaar. Het aantal plaatsen is beperkt tot 30 
dus wees er snel bij door vóór 11 maart een 
mailtje te sturen naar 
ouderraad.debosuiltjes@gmail.com. De 
inschrijving is gratis en gebeurt op basis van ‘first 
come, first served’. Meer info volgt via Gimme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bosuiltjes….in beeld 
 
 
 

 
L2 experimenteert. Drijven of zinken? 

 

 
De kleuters van K1C spelen ‘doktertje’. 

 
 

 
Carnaval in L1B. 

 
 
 
 
 
 

mailto:ouderraad.debosuiltjes@gmail.com


 
 

  
Volle focus tijdens de generale repetitie van de musical. 

 

 

 

 

 
L3A in carnavalkledij. 

 
 
 

  
L3B toont hun gekke kousen tijdens de carnavalweek. 

 

 

 
L5 scoort op het trefbaltornooi. 

 
 
 
 

 
Ontluikend muzikaal talent in K3.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


