
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Kalender december 
 
vrijdag 1 december Sint in de bioscoop voor L4-L5-L6 

 

▪ met steun van de ouderraad 

maandag 4 december zwemmen voor L5-L6 
 

 

dinsdag 5 december ‘De wondere wereld van de bijtertjes’ 
voor L1 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

 project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6N – sessie 2 

▪ i.s.m. JAC Limburg 

woensdag 6 december PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
 

▪ ’t Ravotje is open de hele dag 

donderdag 7 december zitdag CLB 
 

 

 ‘Bibster story’ voor L4T 
 

▪ 10u30:  stedelijke bibliotheek Kuringen 

vrijdag 8 december doorloop musical voorstel A en B 
voor de lagere school 

 

 project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6N – sessie 3 

▪ i.s.m. JAC Limburg 

maandag 11 december zwemmen voor L5-L6 
 

 

dinsdag 12 december personeelsvergadering deelteam 
kleuterschool 

 

donderdag 14 december ‘De voorleesbende’ voor L2L 
 

▪ 13u30 

 personeelsvergadering deelteam 
lagere school 

 

vrijdag 15 december bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibtruck 

 vergadering leerlingenraad 
 

 

maandag 18 december sporttornooi voor L1-L2 
 

▪ voormiddag 

 opendeurdag nieuwe kleuters 
geboortejaar 2016 

▪ 14u00 
▪ algemene info school + korte rondleiding 

dinsdag 19 december oudercontact lagere school – deel 1 
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

 openklasmoment instapklas 
 

▪ 14u30 – 15u30 
▪ voor de nieuwe kleuters die instappen na de 

kerstvakantie 

 ouderraad 
 

▪ 20u00:  lerarenlokaal 

woensdag 20 december oudercontact lagere school – deel 2 
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

donderdag 21 december zitdag CLB 
 

 

 oudercontact lagere school – deel 3 
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

vrijdag 22 december rapport 2 voor L1-L2-L3 
rapport 1 voor L4-L5-L6 

 

 
2. Belangrijke data 
 
✓ woensdag 6 december 2017:  pedagogische studiedag 
✓ vrijdag 26 januari 2018:  pedagogische studiedag 
✓ zaterdag 3 februari 2018:  schoolfeest 

 
 

 

Stedelijke Basisschool Rapertingen 
Bieststraat 40 
3500 Hasselt 
tel.: 011/27 20 66 
gsm: 0476/433 288 
e-mail: sbs.rapertingen@hasselt.be 
website: www.sbsrapertingen.be 
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3. Sinterklaas 

 
Gisteren heeft de Sint een bezoekje gebracht aan onze school. De kleuters en de leerlingen van 
het 1ste, 2de en 3de leerjaar hebben een snoepzakje gekregen en de klassen hebben een 
geschenk voor hun klas ontvangen.  
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar worden op vrijdag 1 december 2017 door de  
Sint getrakteerd op een bezoek aan de bioscoop.  
We bedanken de ouderraad voor de ondersteuning van ons sinterklaasfeest. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Kerstkaarten 

 
De kerstkaarten zijn gemaakt door de leerlingen. We wachten op de levering. Volgende week 
zal uw zoon of dochter fier thuiskomen met een aantal pakketjes kerstkaarten die u vrijblijvend 
kunt kopen om te versturen naar familie, vrienden en kennissen. Vergeet de traditionele 
kerstkaarten en ga voor de unieke en originele ontwerpen van uw eigen kind(eren).  

 
5. Schoolfeest 
 

 
Noteer alvast in jullie agenda! 
 
Programma: 
 
✓ 11u00: optreden kleuterschool 
✓ 14u00: musical -  groep A 
✓ 17u00: musical – groep B 
 
✓ Randanimatie 
✓ Catering 
✓ Tombola 
 

▪ De kleuters brengen op het schoolfeest een muzikaal verhaal. Ze brengen dit niet per klas maar 
klasdoorbrekend. Elke dinsdag wordt er nu al klasdoorbrekend gewerkt in deze groepen. 

▪ De leerlingen van de lagere school zijn al in september gestart met de voorbereiding van de musical. 
Liedjes leren, dansjes inoefenen, rollen vanbuiten leren en inoefenen, … Een muzisch traject dat zal eindigen 
op 3 februari met de opvoering van de musical. 

▪ Alle leerlingen van de lagere school nemen deel aan één opvoering. De leerlingen van het 5de leerjaar spelen 
de rollen in groep A. De leerlingen van het 6de leerjaar spelen de rollen in groep B. We hebben bij de 
verdeling van de leerlingen van L1, L2, L3 en L4 in groep A en groep B rekening gehouden met de broers en 
zussen in L5, L6 en op school zodat alle kinderen van elke familie optreden in eenzelfde voorstelling (groep 
A of groep B). Dit is voor bijna alle families gelukt. De families die kinderen in het 5de en het 6de leerjaar 
hebben zullen de twee voorstellingen moeten bijwonen. De leerlingen die nog een broer(s) en/of zus(sen) in 
de kleuterschool hebben zijn ingedeeld in groep A zodat deze ouders twee optredens na elkaar kunnen 
bijwonen (optreden kleuterschool en musical groep A). Leerlingen die alleen op school zijn hebben we 
willekeurig ingedeeld in groep A of groep B in functie van de aantallen. De leerlingen weten in welke groep ze 
ingedeeld zijn. Het was een hele puzzel maar op deze manier hebben we ervoor kunnen zorgen dat bijna alle 
families slechts één voorstelling van de musical van de lagere school moeten bijwonen. Dit is ook belangrijk 
i.f.v. het aantal toeschouwers in de sporthal per voorstelling.  

✓ groep A – 14u00:  
- de leerlingen van L5E en L5J (spelen de rollen) 
- leerlingen van L1, L2, L3, L4   

✓ groep B – 17u00:  
- de leerlingen van L6N en L6K (spelen de rollen) 
- leerlingen van L1, L2, L3, L4 

▪ Tussen de optredens is er tijd voor de leerlingen om deel te nemen aan randanimatie en de ouderraad zal de 
catering verzorgen. 

 



 
 

 
6. Herhaling oproep verkeersveiligheid 
 

 
 
Betekenis verkeersbord: parkeerverbod vanaf dit bord tot aan het kruispunt. 
Met deze maatregel blijft er op de rijbaan voldoende ruimte over voor fietsers om op 
een veilige manier andere auto’s te kruisen op dit stukje rijbaan tussen de tunnel en 
het kruispunt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


