
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Brandweer op school! 

Door de week zingen we soms de 

pannen van het dak. Maar dit 

weekend was dit niet het geval 

want de dakpannen vlogen van het 

dak van de school.  

Dat noemen ze dan stormschade. 

Meester Luc heeft de brandweer 

gebeld. Op dinsdag kwamen ze 

langs om ons te helpen. Dat 

vonden we best spannend en leuk 

om te zien. Alle kinderen waren 

nieuwsgierig. 

Een brandweerman mag zeker 

geen hoogtevrees hebben en hij 

is toch wel dapper. Bedankt! 

 

Interview met de inspecteurs. 

Zoals jullie al wel weten hebben we deze week 2 

inspecteurs op bezoek. Elizan en Lara van het vierde 

leerjaar waren wel benieuwd naar wat ze kwamen doen 

in onze school en stelden hen een aantal vragen: 
 

- Wat kom je doen in onze school?  

We komen kijken of jullie goed les krijgen en of 

jullie goed leren, zodat jullie later een goede job 

krijgen. 



- Doe je jouw job graag?  

Heel graag!  

 

- Wat vind je leuk en niet leuk in onze school?  

Er zijn fijne juffen en meesters. Er hangen ook 

mooie kunstwerken van de musical in de gang.  

 

- Vonden jullie de rondleiding die de kinderen gaven 

leuk en kennen jullie de weg in de school al een 

beetje?   

We weten nu waar de juffen en meesters goed in 

zijn bijvoorbeeld: Meester Wim is goed in breien 

en meester Gert in gitaar spelen…  

 

- Vinden jullie onze school leuk?   

Elke school is leuk op zijn eigen manier!  

 

- Wat vind je ervan dat de kinderen niet meer in 

rijen moeten staan? 

Als je rustig naar de klas loopt en de les op tijd  

begint dan is het goed. 
 

Dit was het interview met inspecteur Bart en 

inspecteur Paul. 

 
 



Info 

Kleuter 

Woensdag 20 maart 2019 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters 

Maandag 25 maart 2019 

- Oudercontact 5-jarige kleuters 

Donderdag 4 april 2019 

- Kijkdag nieuwe instappers van 23 april 2019 

Dinsdag 23 april 2019 

- Instapje+ om 8.40u. voor de 2,5- en 3-jarige kleuters 

Lager 

Vrijdag 15 maart 2019 

- Kinderraad 12.15u. 

Maandag 18 maart 2019 

- Zwemmen: 5a, 5/6 en 6a 

Donderdag 21 maart 2019 

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

- Kangoeroewedstrijd 

Maandag 1 april en 2 dinsdag 2019 

- Oudercontact lager school 

Kleuter en lager 

Aanmelden van 1 maart tot 29 maart 2019 

- Kinderen die voor het eerst naar school gaan of die 

volgend schooljaar willen veranderen van school 

moeten zich in de maand maart online aanmelden! Je 

gaat daarvoor naar  

http://naarschool.houthalen-helchteren.be  

Paasvakantie van maandag 8 april tot en met maandag 

22 april 2019 

http://naarschool.houthalen-helchteren.be/

