Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 15: donderdag 20 december 2018

Beste ouders,
Het eerste trimester van het schooljaar is voorbijgevlogen. De kerstvakantie staat voor de deur.
De kinderen hebben genoten van de sport- en
techniekweek. Langs deze weg wil ik de lesgevers,
vrijwilligers en leerkrachten bedanken voor het
welslagen van deze week.
Zoals elk jaar sluiten we het eerste trimester in stijl
af: we houden vrijdag frietdag. De juffen Anne, Maddy
en Anita bakken frietjes en de leerlingen van het 6de
leerjaar zorgen voor de bediening. Het wordt een
reuzegezellig feest met heel veel lekkers.
Nadien spelen de kleuterjuffen van de oudste kleuters
een toneeltje voor alle kleuters. Benieuwd of ze dat
goed gaan doen!
Om 15u. sluiten de leerlingen van het lager de week af
met een gezamenlijke dans op de speelplaats.
Jullie zijn dan allemaal welkom.
Het schoolteam wenst u en uw familie fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2019
Groeten,
meester Luc

Informatie over online aanmelden voor een kleuterof basisschool in Houthalen-Helchteren
Voor volgend schooljaar (2019 - 2020) moeten ouders
die hun kind, dat voor de eerste keer naar school gaat,
willen inschrijven, zich online aanmelden. Wat betekent
dit voor jullie? Voor de kinderen die nu op onze school
zitten, verandert er niets. Ook de 5-jarige kleuters
zijn automatisch ingeschreven in het lager.
Is je kind geboren in 2017 dan kan het binnenkort
ingeschreven worden. Ook kinderen die volgend
schooljaar van kleuter- of lagere school willen
veranderen, moeten zich online aanmelden. In de
kleuter- en basisscholen van onze gemeente kunnen de
meeste kinderen niet rechtstreeks inschrijven. Alle
kinderen die voor het eerst naar school gaan moeten
zich online aanmelden op de
website www.naarschool.houthalen-helchteren.be
<http://www.naarschool.houthalen-helchteren.be> (op
dit moment is deze website nog niet toegankelijk)
Meld je kind zeker aan, ook al kan het pas naar school
op maandag 2 september 2020.
Broers en zussen van ingeschreven kinderen en
kinderen van personeel hebben voorrang op alle andere
kinderen en kun je als ouder inschrijven op de school

zelf vóór de aanmeldingsperiode.
De juiste datum hiervoor wordt nog door de school
bekend gemaakt in de loop van januari 2019.
Inschrijven, aanmelden… wanneer?
Door de nieuwe wet rond inschrijvingsrecht kunnen we
u nog geen concrete data meedelen. Er is wel een
informatievergadering ‘Aanmelden in HouthalenHelchteren’ op donderdag, 10 januari 2019 om 20u. in
CC Casino, Varenstraat 22A.
Voor bijkomende info rond ‘Aanmelden in HouthalenHelchteren’ hou dan zeker de ‘In & Om’ van januari
2019 in het oog.
Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door het
Vlaams Parlement!
Kerst in de klas
De naaldbomen die we vorige week gekozen hebben zijn
ondertussen omgetoverd tot echte kerstbomen met

kerstballen, slingers en kerstverlichting. Iedere klas
heeft zijn eigen boom versierd en elke dag doen we de
kerstverlichting aan en zorgt hij voor gezelligheid in
onze klas. De kleuters zijn volop aan het knutselen
geweest voor Kerstmis. Elke kleuter maakte zijn eigen
kerststukje, dat kan pronken op de feesttafel of in de
kerstboom.

Nieuwjaar
Ook Nieuwjaar is bijna daar. De kleuters doen heel
hard hun best om hun nieuwjaarsbrief helemaal
vanbuiten te leren en jullie op 1 januari 2019 omver te
blazen met hun versje. Wij staan er allemaal van te
kijken hoe goed ze het kunnen.
Hieronder vind je een leuke aftelkalender. Kleur elke
dag het juiste vakje en tel zo af naar 1 januari 2019, de
dag dat de nieuwjaarsbrief wordt voorlezen.

Nieuwe instappers 7 januari 2019
Op 7 januari 2019 verwelkomen we 8 nieuwe
kleutertjes in onze school!
Vandaag zijn deze kapoenen, samen met hun mama en
papa, als eens een keertje komen kijken. Ze hebben
kennisgemaakt met hun juffen en de andere kindjes van
de klas. Juf Katie, juf Karine, juf Nathalie, juf Ann en
de kleuters kijken er naar uit om na de vakantie samen
te spelen en te leren.
Info
Kleuter
Maandag 7 januari 2019
- Instapdag nieuwe instappers
Woensdag 9 januari 2019
- Kleuterproject: 5-jarige kleuters
Dinsdag 15 januari 2019
- Instapje+ om 8.40u. voor de 2,5- en 3-jarige kleuters
- Toneel: 4- en 5-jarige kleuters
Donderdag 24 januari 2019
- Kijkdag nieuwe instappers
Vrijdag 1 februari 2019
- Instapdag nieuwe instappers
Lager
Maandag 7 januari 2019
- Zwemmen: 1a, 1b en 3a
Maandag 14 januari 2019
- Zwemmen: 1a, 1b en 3a

Donderdag 17 januari 2019
- Toneel: 1ste, 2de en 3de leerjaar
- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a
Maandag 21 januari 2019
- Zwemmen: 1a, 1b en 3a
Donderdag 24 januari 2019
- Bieb: 2de, 3a en 3/4
Maandag 28 januari 2019
- Zwemmen: 1a, 1b en 3a
Kleuter en lager
Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 tot en
met zondag 6 januari 2019. Let op: Er wordt enkel
opvang voorzien op woensdag 2 januari, donderdag 3 januari
en vrijdag 4 januari 2019 en dit alleen voor ingeschreven
kinderen.
Woensdag 30 januari 2019
- Pedagogische studiedag: geen school voor de
leerlingen! Er wordt opvang voorzien!
Woensdag 20 februari 2019
- Vrije dag: geen school voor de kinderen! Er wordt
opvang voorzien!
Vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari 2019
- Muzisch feest in het Cultureel Centrum Casino

