
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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1 april 

“Meester, je veters zijn los!” of “Juf, 

er zit een spin op je hoofd” zijn twee 

voorbeelden van aprilgrapjes die elk 

jaar terugkeren. Hier en daar zag je 

ook een papieren aprilvis verschijnen. 

Uit één klas waren ’s morgens plots de 

stoelen verdwenen. Er werd zelfs heuse schriftvervalsing 

gepleegd om namaakliefdesverklaringen te schrijven van de ene 

juf naar de andere meester. Gelukkig is het maar eens per jaar 

grapjesdag.  
 

MegaMaf Moev 

Nee, deze titel is niet verkeerd geschreven. Wat vroeger de 

Stichting Vlaamse Schoolsport heette, noemt zichzelf nu Moev. 

Om de leerlingen aan het bewegen te krijgen, bedachten ze een 

leuke dans. In de turnlessen ging juf Thérèse al met de 

leerlingen aan de slag. Bij mooi weer wordt er op de speelplaats 

ook gedanst. Vrijdagnamiddag doen we die mega maffe dans met 

z’n allen op de speelplaats. Komen jullie kijken? Dat kan vrijdag, 

5 april vanaf 15.00u. Met wat geluk zie je zelfs een coole drone 

door de lucht vliegen.  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Kienen 

De paasvakantie komt eraan en voor kinderen betekent dat 

uitrusten, veel spelen en alleen maar leuke dingen doen. Maar 

omdat ouders soms ook wel eens een avondje weg willen, 

organiseert het oudercomité een kienavond in het Cultureel 

Centrum van Houthalen-Oost op woensdag, 17 april. Hou je van 

een rustig avondje en sleep je graag enkele prijzen in de wacht, 

waag dan zeker je kans. 

 

Kinderraad 

De eerste effecten van de kinderraad zijn trouwens ook al te 

zien op onze school. Vorige week gingen enkele kunstige 

leerlingen met glasverf aan de slag om de kleine raampjes van de 

jongenstoiletten dicht te schilderen. Zo kunnen de jongens 

ongestoord hun ding doen en de school ziet er weer een stukje 

kleurrijker uit. Benieuwd wat ze nog allemaal in petto hebben. 

Misschien organiseren ze binnenkort wel de ‘zonder-zeuren-

huiswerk-maken-week’ of een ‘leraren-verwen-dag. 

 
Uitstap 4de leerjaar 

Het vierde leerjaar 

heeft een bezoekje 

gebracht aan het 

NAC. 

Het was een leuke 

speurtocht doorheen 

het gebouw. De 

kinderen hebben de 

raadszaal, het 

politiekantoor, de trouwzaal….. bezocht. Maar het leukste was 

toch wel het bezoek aan de toren. 



Info 

Kleuter 
Dinsdag 23 april 2019 

- Instapdatum nieuwe instappers 

Maandag 29 april 2019 

- Uitstap naar boerderij Broekxhof: K2/3abc 

Dinsdag 30 april 2019 

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

Lager 

Vrijdag 5 april 2019 

- 15.00u.: Leerlingen dansen de Vlaamse massadans 

‘Megamaf MOEV’ 

Maandag 29 april 2019 

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

Dinsdag 30 april 2019 

- Technodays Don Bosco Helchteren: 6de leerjaar 

Donderdag 2 mei 2019 

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

Vrijdag 3 mei 2019 

- Fietsexamen 6de leerjaar 

Maandag 6 mei 2019 tot vrijdag 10 mei 2019 

- Zeeklassen: 5de leerjaar 

Kleuter en lager 

Paasvakantie van maandag 8 april tot en met maandag 

22 april 2019 

- Er wordt elke dag opvang voorzien voor ingeschreven 

kinderen. 

Woensdag 1 mei 2019 

- Feest van de Arbeid: geen school 


