
 

Maandkalender  

 April/Mei 2022 

  
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

18 april 19 april 20 april  21 april 22 april 23 april 24 april 

 - L4A: schoolzwemmen 
- L6A: schoolzwemmen 

- L1/L2: GWP 
Boerderijklassen 
- Fruitmoment ‘Oog 
voor lekkers’ 

- L1/L2: GWP 
Boerderijklassen 

- L1/L2: GWP 
Boerderijklassen 
- Fruitmoment ‘Oog voor 
lekkers’ 
- L3/L4/L5/L6: 
schoolsportdag 

  

25 april 26 april 27 april 28 april 29 april 30 april 1 mei 

- Algemeen 
oudercontact 
kleuter+lager 

- L4B: schoolzwemmen 
- L6B: schoolzwemmen 

- L1A: Bibspel 
- K0/1: bezoek 
Frambozenhof 

- Grote ILVA 
zwerfvuilactie 
- L3/L5/L6: theater 'ni na 
gedacht (verkeer)' 

- L5/L6: taaltopdag met 
middenschool Liedekerke 

- Groendag @DeBij  

2 mei 3 mei 4 mei 5 mei 6 mei 7 mei 8 mei 

 - L3/L4: GWP 
Kasteelklassen 

- L3/L4: GWP 
Kasteelklassen 
- L1B: Bibspel 

- L3/L4: GWP 
Kasteelklassen 

- L3/L4: GWP 
Kasteelklassen 

  

9 mei 10 mei 11 mei 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 

 - L4A: schoolzwemmen 
- L6A: schoolzwemmen 

 - Schoolfotograaf klasfoto 
- L1A/B: auteurslezing  

   

16 mei 17 mei 18 mei 19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 

- Leerlingenraad 
- Wenmoment K0 - 
instapklas 

- L4B: schoolzwemmen 
- L6B: schoolzwemmen 
- L5: Stemdag 

 

 

 

 

  - L3/L4/L5/L6: 
Scholenrock 

- Schoolfeest  

23 mei 24 mei 25 mei 26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 

 - K0/1+K2+K3: 
Toneelvoorstelling Kip 
van Troje 
- L4A: schoolzwemmen 
- L4B: schoolzwemmen 
 

- Pedagogische 
studiedag (vrije dag 
voor de kinderen). 

- Hemelvaartsdag - Facultatieve vrije 
verlofdag 

  

De activiteiten die je hierboven ziet zijn degene die momenteel gepland staan. Het is altijd mogelijk dat er nog een bijkomende activiteit gepland wordt (bv. bib-bezoek). 
Deze zal door de klasleerkracht gecommuniceerd worden. 

 



 

 
 

GO! Basisschool De Bij 
Kleemputtenstraat 16 

1770 Liedekerke 
tel. 053/46.33.00 

info@debij.be 

 

 

 

Schoolfeest gaat door! 
Noteer zaterdag 21 mei alvast in je agenda! Dan gaat – na 2 jaar uitstel 

corona – eindelijk ons jaarlijks schoolfeest door. Hoera! 😊 

 

Thema: ‘The bees on the beach’. 

 

 

 

 

Foto’s activiteiten op Facebook 
We krijgen af en toe de vraag waar foto’s van activiteiten 
te vinden zijn.  
 
Foto’s van uitstappen en alle andere aankondigingen 
verschijnen op onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/BasisschoolDeBij. 

 

Algemene informatie zal je ook vinden op onze website en 
word je steeds via Smartschool/SMS toegestuurd. 

 

 

KOALA-taalscreening bij vijfjarige kleuters  
Sinds dit schooljaar neemt onze school (samen met alle andere Vlaamse scholen) de 
KOALA-test af bij haar vijfjarige kleuters. 
 
De koalatest is ontwikkeld door onderzoekers van de KU Leuven en heeft als doel een 
eventuele taalachterstand bij kleuters vast te stellen voor ze naar het eerste leerjaar 
gaan. De test bestaat uit doe-, zoek- en kiesopdrachten waarbij de kleuters vaak niet 
doorhebben dat ze een test afleggen.  

 

De klas- en sesleerkracht begeleidt de opdrachten en beoordeelt hoe goed de kleuters de instructies begrijpen.  
De term koala verwijst naar het kleuteronderwijs (ko) en de mascotte van de test is een koala. Na de koalatest worden 
de kleuters ingedeeld in drie kleurengroepen: groen als ze het Nederlands voldoende beheersen, oranje als ze extra 
ondersteuning nodig hebben en rood als ze intensief begeleid moeten worden. 
 
Onze school is – samen met de andere scholen van Scholengroep Dender 19 – in een begeleidingstraject ingestapt om 
met deze resultaten verder aan de slag te gaan binnen het talenbeleid. 

APRIL/MEI 

https://www.facebook.com/BasisschoolDeBij

