
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

Vorige week was de spanning te snijden bij ons 

op school. Een hele week waren er twee 

inspecteurs op bezoek die onze school eens 

stevig onder de loep namen.  

Zo waren ze ondermeer benieuwd hoe wij in de 

lager school werken rond het leergebied 

muzische vorming en hoe de leerlingen van de 3de graad 

omgaan met de Franse taal. In de kleuterschool werden 

alle leergebieden bekeken. Ook hoe de school omgaat 

met diversiteit en taalontwikkeling werd grondig 

onderzocht en besproken.   

Vrijdagnamiddag viel dan het verdict. Waar we allemaal 

stiekem op hoopten, werd bevestigd. Ze vonden dat er 

een grote inzet was om het onderwijs te verbeteren. 

Ze ervaarden bij het hele schoolteam een grote 

openheid en bereidbaarheid om samen met ouders en 

leerlingen school te maken. Ze voelden een positieve 

dynamiek en zagen heel wat mooie initiatieven. Ze 

wensten ons verder nog veel succes in ons verhaal van 

“samen-school-maken”.  

De school werd beoordeeld met een gunstig advies 

zonder meer. Er werden geen tekorten vastgesteld. 

We mogen met opgeheven hoofd meedelen dat onze 

school een positieve beoordeling heeft gekregen. Iets 



waar we als school elke dag hard voor werken, werd nu 

beloond. 

De burgemeester en schepen van onderwijs zijn 

natuurlijk ook enorm tevreden en feliciteerden ons met 

het behaalde resultaat. 

Een grote pluim voor alle betrokkenen die ervoor 

zorgen dat onze school een veilige, vertrouwde en leuke 

omgeving is voor elk kind. 

 

Gr, 

meester Luc 

 

Wieltjesdag 

Vrijdag 22 april beloven de weergoden ons een 

prachtige dag. 

De ideale gelegenheid om WIELTJESDAG te 

organiseren op school. 
 

Info 

Kleuter 

Maandag 25 maart 2019 

- Oudercontact 5-jarige kleuters 

Woensdag 27 maart 2019 

- Kleuterproject: 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 

Maandag 25 maart 2019 

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

Dinsdag 26 maart 2019 

- Toneel 2de leerjaar 

- Bezoek Bieb Jeugdboekenweek 4B 

Vrijdag 29 maart 2019 

- Bezoek Bieb Jeugdboekenweek 4A 

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 

- Er wordt elke dag opvang voorzien. 

Gelieve voor 17 maart in te schrijven bij het 

opvangteam! 

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

