
 

 

 

 

Nieuwsbrief januari 2023  

 

Het eerste trimester zit erop! 

Op maandag 9 januari herstarten de lessen! 

Maar eerst genieten van een deugddoende en gezellige feesttijd! 

 

Wist je … 

Dat  99 % van de gsm-onderdelen recycleerbaar zijn? Elektronisch afval bevat 

nog veel waardevolle materialen. Ten opzichte van klassieke mijnbouw, wordt 

grondstoffen winnen uit ouder elektronische toestellen in steden (urban mining) 

dan ook steeds belangrijker. Voordelen tegenover het delven van ertsen in 

mijnen? Urban mining levert meer op dan ertsen uit mijnen halen (3 gram goud 

uit 1 ton erts tov 300 gram uit 1 ton gsm’s), het vraagt minder energie en het 

veroorzaakt minder schade aan het milieu. Laten we dus zoveel mogelijk gsm’s 

die niet meer gebruikt worden,  inzamelen om te recycleren!  

Waarom oude gsm’s inzamelen op school?  

 

Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd. Dit 

kan beter! Doet jouw school ook mee aan een gsm-inzamelactie op school? Hiermee sla je vier 

vliegen in één klap:  

• Je brengt kostbare materialen opnieuw in omloop. 
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• Je maakt jouw leerlingen en hun ouders bewust over de milieu-impact en 

levenscyclus van een gsm/smartphone. 

• Je inspanningen worden beloond met gratis ICT-materiaal dat op jouw school aan 

een tweede leven kan beginnen. 

• Dat de onderwijsbeurs op woensdag 15 februari doorgaat in 
Technopolis Mechelen? 
Maakt je kind binnenkort de overstap naar het secundair onderwijs en 

kies je een nieuwe school?  
De onderwijsbeurs wil je helpen bij deze keuze. Op de onderwijsbeurs 
maak je kennis met het onderwijsaanbod in de eerste graad van het 
secundair onderwijs. Je krijgt er een overzicht van alle 
studierichtingen en waar ze toe leiden (van arbeidsmarkt tot verder 
studeren). De directies en leerkrachten vertellen je graag meer over 
hun school aan de infostanden.  
Je kan secundaire scholen uit Mechelen, Heist-o/d-Berg, Keerbergen, 
Duffel, Sint-KatelijneWaver, Haacht, Tildonk, Kapelle o/d Bos, Berlaar 
en Rotselaar bezoeken. De Centra voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB’s) helpen je graag met individuele vragen rond studiekeuze en 
ook de Opvoedingswinkel van Mechelen is aanwezig.  
De inschrijvingen voor het eerste jaar zullen in alle Mechelse scholen 
en scholen uit de ruime omgeving voorafgegaan worden door een 
digitaal aanmeldsysteem. Heb je hierover vragen, kom dan zeker 
langs op de infostand ‘digitaal aanmelden’.  
Voor wie? Alle kinderen van het 5de en 6de leerjaar en hun ouders 
zijn van harte welkom! Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven 
de onderwijsbeurs te bezoeken, kan je met maximum 3 personen per 
gezin inschrijven.  
Wanneer? Woensdag 15 februari 2023, tussen 13u en 20u.  
Waar? Technopolis, Technologielaan 1, 2800 Mechelen  
Inkom? Gratis toegang, maar inschrijven is verplicht via 
www.mechelen.be/onderwijsbeurs of scan de QR-code. 
Bereikbaarheid? Er is een grote parking en een overdekte 
fietsparking. Kom je met de bus? Neem lijn 282 of 682 en stap af aan 
bushalte Technopolis.  
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• Dat onze leerlingen van BBb een prachtige kerstviering voor ons 
neerzetten deze morgen? Dank aan BBb, Rob en Isabel voor de mis 
en Peter (papa van Isa) voor de muzikale begeleiding!  Jammer 
genoeg kon de viering niet doorgaan in het rusthuis door een uitbraak 
van RSV.  Volgend jaar nieuwe poging! 

      

 

• Dat wij nog steeds graag vrijwilligers en 
leesmama’s/papa’s/grootouders…. ontvangen? 

• Dat juf Tess en juf Tine succesvol het diploma Montessoribekwaam 
behaalden aan de hogeschool Rotterdam na bijna 3 opleidingsjaren?  

• Dat onze kleuters persoonlijk de rustbewoners zelfgemaakte 
kerstkaarten brachten?  Dat ook alle buren rondom de school zo’n 
kerstkaart in de bus ontvingen? 

• Dat onze kerstmarkt enthousiast werd bezocht ondanks de regen?  
Onze leerlingen heel wat prachtige werkjes zelf maakten, koekjes zelf 
werden gebakken? Dank ook aan alle ouders die ons overheerlijke 

lekkernijen bezorgden!!!  

• Dat wij nog steeds gebruikte batterijen, plastic dopjes voor de 
blindegeleidenhonden en oude kleding voor Bag2School verzamelen 
op school? 
Hierbij de wensen van BEBAT: 
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2022 lijkt nog maar net begonnen of 2023 staat al voor de deur! Het 

was weer een jaar vol uitdagingen, creativiteit en samenwerking, maar 

vooral een jaar waarin we elkaar terugvonden. 

  

We hopen dat je van de feestdagen gebruik maakt om je batterijen 

weer helemaal op te laden! En je lege batterijen? Die blijven bij ons 

welkom. 😉 

  

Het hele Bebat-team bedankt je voor de fijne samenwerking afgelopen 

jaar! 

  

 

• Dat onze kleuterjuffen graag een oproep doen voor reservekleding 
voor kleuters? Vooral kousenbroeken, joggingbroeken, andere 
broeken, rokjes,…. Bezorg gerust aan de klasjuf! 

Het Montessori-team 

 

https://info.bebat.be/e3t/Ctc/LV+113/cp4PT04/VW5xfy8mjlMwW4LP9lS71lrLnW7HlLKX4TWzyHN2NZZ2S3lLzNV1-WJV7CgC5TW44sxfs7P3m4xV3fMcg6fBGC2W79Qd0q3T6J2KN1_BChmYY2j3VXr65H4PkcbgN93TmbVPLHNmW1S6pl_8LHL6SW2-bFys2qSqqmW4xX-pf70rh4dW1Y485V731H36W8yQcXc7bkpTvW5mSfbY2R1Wr6W6yyDrF8RCwCgVKx8Vt5Zhh_pW5k-CG_4kHNKzVDpfGP47941xW5NPzKF2PL-mSW4HGvJW4g3_zR39RV1
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Jarigen van de maand januari 

4 januari Haurijs Polina  Juf Sofie 

5 januari Milan Ekmen Juf Liese 

8 januari Maya Vingerhoets Juf Sofie 

12 januari Aiden Jacobs Juf Anna-Laura 

13 januari  Gabriella Danho Juf Catherine 

13 januari  Daurian Delecour Broux Juf Catherine 

14 januari Zaina Dabou Juf Tess 

17 januari Eva Adamenko Juf Sofie  

17 januari  Jolien Jacobs Juf Sofie 

17 januari  Nancy Casteels Administratief 
medewerker 

19 januari Finne De Puysseleyr Juf Catherine 

20 januari Rune Heylen Juf Catherine 

22 januari Wenzel Mukubu Juf Catherine 

24 januari Floor De Houwer Juf Carmen 

27 januari Lena Van Gerven Juf Anneleen 

 


