
Info 

Kleuter 

Dinsdag 24 oktober 2017 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Vrijdag 27 oktober 2017 

-  Grootouderfeest 

Maandag 6 november 2017 

- Instapdag nieuwe instappers 

Dinsdag 14 november 2017 

- Instapje +  

Lager 

Vrijdag 20 oktober 2017 

- Voormiddag: fietscontrole door de politie. 

Maandag 23 oktober 2017 

- Zwemmen: 2a, 2b en 4a 

Donderdag 26 oktober 2017 

- Toneel: 1ste en 2de leerjaar 

- Beroepenhuis in Hasselt: 6de leerjaar 

Vrijdag 27 oktober 2017 

- Afsluiting Talent Beweegknap 

Maandag 6 november 2017 

- Zwemmen: 2a, 2b en 4a. 

Kleuter en lager 

Herfstvakantie van 30 oktober tot 5 november 2017 

- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien. Indien 

je kind op een van deze dagen naar de opvang komt, 

moet je je kind ten laatste maandag 23 oktober 

inschrijven bij de opvangjuffen. 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 
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De breiclub. 

Ondertussen zijn er al 5 leerlingen van onze school lustig aan 

het breien. In 2a komt op vrijdag tijdens de middagpauze een 

breiclubje bij mekaar. Elke week sluiten 2 nieuwe leerlingen 

aan. Of ze veel steken laten vallen en welke prachtige creaties 

ze allemaal van hun naalden laten glijden, zien jullie binnenkort 

wel eens verschijnen. 

De bib is hip. 

Vorige week gingen al enkele klassen op bibliotheekbezoek.  

Ook vandaag zijn er leerlingen boeken gaan ontlenen. Die dienen 

uiteraard niet als extra gewicht in de boekentas. Zorg dat je 

kind af en toe een beetje leest.  

Jammer genoeg is het aantal bibliotheekbezoeken dit jaar 

sterk beperkt tot 5 keer per jaar. We lossen dit wel op met 

een klasbibliotheek. Maar toch nodigen we de ouders graag uit 

om op eigen initiatief eens met zoon of dochter naar de bib te 

gaan.  

Doppen droppen! 

Het BCG is het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Om zo’n 

hond op te leiden is veel geld nodig. Omdat een blinde of 

slechtziende die nood heeft aan zo’n hulpdier vaak te weinig 

middelen heeft om een ‘begeleider’ aan te schaffen, kan u heel 

eenvoudig sponsoren. Er worden namelijk massaal doppen van 

plastic flessen verzameld. In ruil daarvoor krijgt het BCG dan 

weer de nodige centen om honden te trainen. Dopjes mag je  

droppen in de doos in de gang bij de klas van meester Wim. 

 

 

 

 

 

 

Onze droomschool (door klas 3b) 

De buitenkant van onze droomschool hangt vol 

kunstwerkjes. Binnen word je heel vrolijk van alle kleuren 

in de gang: roze, paars en blauw. Wandelen moeten de 

leerlingen niet meer doen. We hebben allemaal een eigen 

hoverboard. Onze speelplaats is een klein stukje hemel op 

aarde. We hebben: een groot zwembad, een kermis waar je 

niet voor moet betalen, een stukje strand waar we kunnen 

zonnebaden en verschillende glijbanen.  

In het midden van onze speelplaats is een landingsbaan. 

Hier kunnen de  helikopters landen als ze kinderen naar 

school brengen of ophalen.  

Tijdens de middag eet niemand nog boterhammen op onze 

school. Wij kunnen kiezen uit: smoutebollen, een 

chocoladefontein met koekjes, snoep en ijsjes.  

Onze klas is gemaakt uit snoep en we zitten allemaal in een 

massagestoel.  

Dit klinkt allemaal wel super tof hé, maar eigenlijk is onze 

school ook al een klein beetje onze droomschool!  


