
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Koken en Co! 

In het thema rekenknap staan er altijd leuke dingen op 

de planning!  

Vorige week donderdag kregen onze rekenbollebozen 

de Kangoeroewedstrijd op hun bordje geserveerd. Een 

leuke maar heel pittige test die controleert hoe sterk 

de kinderen zijn in probleemoplossend rekenen! Na het 

uurtje hersengymnastiek kregen de deelnemers een hip 

potlood. Eind april krijgen wij de uitslagen van deze 

wedstrijd. 

Tijdens de kinderraad werden de “lepels” getrokken, op 

die manier weet elke klas voor welke groep zij dit keer 

mag koken! Dan gaan wij in de keuken aan de slag met 

rekenbegrippen als liter en deciliter, gram en kilogram. 

Met als resultaat een lekkere traktatie voor een 

andere klasgroep. Het derde leerjaar gaat deze week 

al eens oefenen. Benieuwd wat het gaat worden? Vraag 

het dan maar eens aan één van de leerlingen van klas 

3a! 

 

Wieltjesdag 

Vorige vrijdag was het heel mooi weer en dat hadden 

wij zien aankomen. Op woensdag deelden wij briefjes 

uit dat het vrijdag nog eens wieltjesdag zou zijn. Het 

werd een superdag, alles liep op rolletjes.  Inlines, een 

drift-car, skateboards, steps, rolschaatsen,… 



De speelplaats leek wel een superdruk kruispunt. Maar 

het was gezellig en er gebeurde niet één ongeluk. 

Enkele actiefoto’s van de voorbije week: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megamaf Moev ! 

Vrijdag 5 april nodigen we alle ouders uit op de 

gezamenlijke afsluiting van dit trimester. In 

samenwerking met MOEV dansen de leerlingen de 

Vlaamse massadans ‘Megamaf MOEV’! Jullie zijn om 

15u. van harte welkom op de speelplaats van het lager! 
 

Info 

Kleuter 

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 

Maandag 29 april 2019 

- Uitstap naar boerderij Broekxhof: K2/3abc 



Lager 

Vrijdag 29 maart 2019 

- Bezoek Bieb Jeugdboekenweek 4A 

Maandag 1 april 2019 

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

- Oudercontact lagere school 

Dinsdag 2 april 2019 

- Oudercontact lagere school 

Woensdag 3 april 2019 

- 13u30: Spelinstuif Houthalen-Oost voor 1ste + 2de lj 

- 19u30: Infoavond zeeklassen voor 5a en 5b 

Donderdag 4 april 2019 

- 19u30: Infoavond fietsexamen 6de leerjaar 

Vrijdag 5 april 2019 

- 15u00: Leerlingen dansen de Vlaamse massadans 

‘Megamaf MOEV’ 

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 1 april in te schrijven bij het 

opvangteam! 

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

