
Info 

Kleuter 

Dinsdag 27 februari 2018 

- Workshop in techniekacademie k4/5 (hele dag) 

Maandag 5 maart 2018 

- Toneel k2 en k3 

Lager 

Vrijdag 23 februari 2018 

- Bezoek Inspirocollege Houthalen: 6de leerjaar 

Maandag 26 februari 2018 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Donderdag 1 maart 2018 

- Bezoek Sint-Franciscuscollege Heusden: 6de leerjaar 

- Toneel: 2de leerjaar 

- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a 

Maandag 5 maart 2018 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Kleuter en lager 

Aanmelden van 1 februari tot 28 februari 2018  

- Kinderen die voor het eerst naar school gaan of die 

volgend schooljaar willen veranderen van school 

moeten zich in de maand februari online aanmelden! 

Je gaat daarvoor naar  

http://naarschool.houthalen-helchteren.be 

Vrijdag 2 maart 2018 

- Geen school. Er wordt wel opvang voorzien. Indien je 

kind naar de opvang komt, moet je je kind ten laatste 

vrijdag 23 februari inschrijven bij de opvangjuffen. 

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?  

Benieuwd naar de volgende activiteiten ? 

 Lees dan ... 
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http://naarschool.houthalen-helchteren.be/
http://www.school-tcentrum.be/


Bezoek hotelschool 

Woensdag zijn we met het 6de naar de hotelschool in 

Hasselt geweest. We doen dit omdat we volgend jaar naar 

het middelbaar gaan en dus gaan we verschillende scholen 

bezoeken om te kijken wat je er allemaal kan volgen.  

In de hotelschool hebben we twee onderdelen mogen 

proberen: bakkerij en keuken. 

In de bakkerij afdeling hebben we geen brood of koekjes 

gebakken, maar gewerkt met chocolade en marsepein. Van 

marsepein maakten we een muisje en in de gesmolten 

chocolade staken we nootjes en rozijnen: superlekker! 

In de keuken hebben we zelf chickennuggets gemaakt .  

Ook de tartaarsaus hebben we helemaal zelf mogen maken.  

   

  
 

Wafels voor iedereen! 

Zoals je al in de brief kon lezen, kan je vanaf maandag tot 

aan de paasvakantie een wafel kopen tijdens de speeltijd 

voor 50 cent. Steun de boerderijklassen! 

 

 

Miriam Borgermans in de de bieb (5de lj) 

Dinsdag  hebben we uitleg gekregen van Miriam 

Borgermans. Zij is een schrijfster van kinder- en 

jeugdboeken. Ze legde ons hoe je een verhaal bedenkt 

en hoe een boek ontstaat.  

Verhalen ontstaan vaak door om je heen te kijken en 

ieder voorwerp kan de aanleiding zijn voor een verhaal. 

Maar je hebt wel veel fantasie nodig. Wie? Wat? 

Waar? Wanneer? En waarom? zijn heel belangrijke 

vragen om je verhaal verder op te bouwen. We vonden 

het heel leuk want we mochten ook zelf dingen doen.  

 

Carnaval 

Voor de vakantie heeft de hele school carnaval 

gevierd. Bijna iedereen was verkleed. De kleuters 

maakten er een geweldig feestje van. In de namiddag 

was er een fuif voor het 1ste en het 2de leerjaar. Maar 

ook de groten hebben gedanst en plezier gemaakt 

tijdens hun fuif na de school. 

   
 

Bedankt aan de smoutenbollenbakkers! 

   


