
 

 

 

 
 

 

 

 

1. Kalender oktober 
 
maandag 2 oktober zwemmen voor L3 en L4 

 

 

 theatervoorstelling ‘Pokon’ voor K2 en 
K3 

▪ 13u30 -  CCHa 
▪ € 4,00 (via de schoolfactuur) 

dinsdag 3 oktober theatervoorstelling ‘Edward 
Scharenhand’ voor L3 

▪ 13u30 -  CCHa 
▪ € 4,00 (via de schoolfactuur) 

donderdag 5 oktober dag van de leerkracht 
 

 

 TOBO memohouder voor L3K en L3A 
 

 

 SVS shorttrack voor L6 
 

▪ schaatsbaan Hasselt 
▪ € 6,60 (via de schoolfactuur) 

 de tandarts op bezoek in L1 
 

 

vrijdag 6 oktober vergadering leerlingenraad 
 

 

zondag 8 oktober dwars door Hasselt 
 

 

maandag 9 oktober zwemmen voor L3 en L4 
 

 

 start projectweek ‘Kas is graag op tijd 
in zijn klas’ 

▪ initiatief van de Hasseltse basisscholen het LOP 
▪ iedere kleuter elke dag op tijd in de klas is het doel 

 herfstwandeling kleuters 
 

▪ de juffen zorgen voor een tussendoortje 
▪ € 3,50 (via de schoolfactuur) 

 oudercontact voor L1 
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 
▪ inschrijven via de klasleerkracht 

dinsdag 10 oktober project ‘Aandacht in actie’ voor L5 – 
sessie 2 

 

 workshop ‘Aandacht in actie’ voor de 
ouders van L5 

▪ 19u30 – eetzaal school 
▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

 theatervoorstelling ‘Ifigneia 
Koningskind’ voor L4 

▪ 13u30 - CCHa 
▪ € 4,00 (via de schoolfactuur) 

 oudercontact voor L1 
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 
▪ inschrijven via de klasleerkracht 

 medisch onderzoek L1M 
 

▪ in de gebouwen van het CLB 
▪ leerlingen nemen een lunchpakket mee 

 vergadering ouderraad 
 

▪ 20u00 
▪ lerarenlokaal 

woensdag 11 oktober project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6K – sessie 1 

▪ i.s.m. JAC Limburg 

 herfstwandeling voor L1-L2-L3 ▪ Nieuwenhoven 

▪ drankje, tussendoortje en/of stuk fruit meenemen 
▪ € 5,50 (via de schoolfactuur) 

donderdag 12 oktober herfstwandeling voor L4-L5-L6 ▪ Kiewit – Bokrijk 
▪ drankje, tussendoortje, lunchpakket en stuk fruit 

meenemen 
▪ € 2,50 (via de schoolfactuur) 

 ‘Basje proper’ voor K2 
 

 

 zitdag CLB 
 

 

vrijdag 13 oktober bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibtruck 

 theatervoorstelling ‘Licht’ voor 
intapklas 

▪ 10u00 - CCHa 
▪ € 4,00 (via de schoolfactuur) 

maandag 16 oktober zwemmen voor L3 en L4 
 

 

dinsdag 17 oktober dag van verzet tegen armoede 
 

 

 personeelsvergadering deelteam 
lagere school 

 

woensdag 18 oktober project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6K – sessie 2 

▪ i.s.m. JAC Limburg 

donderdag 19 oktober ‘De voorleesbende’ voor L2C 
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 personeelsvergadering deelteam 
kleuterschool 

 

vrijdag 20 oktober medisch onderzoek L5E 
 

▪ in de gebouwen van het CLB 
▪ leerlingen nemen een lunchpakket mee 

 dag van de jeugdbeweging 
 

▪ kom in je uniform naar school 

maandag 23 oktober zwemmen voor L5 en L6 
 

 

dinsdag 24 oktober project ‘Aandacht in actie’ voor L5 – 
sessie 3 

 

 openklasmoment instapklas 
 

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

herfstvakantie 

 oudercontact lagere school (L1 niet) – 
deel 1 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 
▪ inschrijven via de klasleerkracht 

woensdag 25 oktober project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6K – sessie 3 

▪ i.s.m. JAC Limburg 

 oudercontact lagere school (L1 niet) – 
deel 2 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 
▪ inschrijven via de klasleerkracht 

donderdag 26 oktober zitdag CLB 
 

 

 medisch onderzoek L1M 
 

▪ in de gebouwen van het CLB 
▪ leerlingen nemen een lunchpakket mee 

 oudercontact lagere school (L1 niet) – 
deel 3 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 
▪ inschrijven via de klasleerkracht 

vrijdag 27 oktober rapport 1 voor L1-L2-L3 
 

 

 halloweenhappening 
 

▪ 15u15-16u45 -  speelplaats kleuterschool 
▪ Iedereen welkom! 

2. Belangrijke data 
 
✓ vrijdag 29 september 2017:  lokale verlofdag 
✓ vrijdag 27 oktober 2017:  Halloweenhappening 
✓ woensdag 6 december 2017:  Pedagogische studiedag 
✓ zaterdag 3 februari 2017:  Schoolfeest 

 
3. Woensdag en vrijdag = fruitdag 

 
Elke woensdag kunnen de leerlingen weer genieten van een heerlijk stuk fruit of groente 

dankzij het project ‘Tutti Frutti’. Meer dan 80 % van de leerlingen schreef zich in voor dit 
project. De leerlingen die zich niet ingeschreven hebben voor dit project brengen zelf een 
stuk fruit of groente mee. Wie het fruit van Tutti Frutti een bepaalde week niet kan of mag 
eten brengt zelf een stuk fruit mee naar school en neemt het stuk fruit van Tutti Frutti mee 
naar huis.  
Op vrijdag is er onze 2de fruitdag. Alle leerlingen brengen zelf een stuk fruit mee voor de 

speeltijd van 10u.20.  
Met dit initiatief hopen we dat we de leerlingen kunnen aanzetten tot het eten van meer fruit en groenten. Dank 
voor jullie medewerking. 

  
4. Dag van de leerkracht 
 
Donderdag 5 oktober 2017 = dag van de leerkracht! Op deze dag worden wereldwijd de 

leerkrachten in de bloemetjes gezet. De basisboodschap voor de leerkracht is overal dezelfde: 
“Wij waarderen u”. Op internationaal vlak gaat deze actie uit van Unesco, in Vlaanderen van 

Klasse. 
 

5. 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

6. Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad is verkozen. 
De afgevaardigden komen uit het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 
Samanstelling leerlingenraad schooljaar 2017-2018: 

✓ Brebels Jaspe  L3K 
✓ Droogmans Maxime L3A 
✓ Macours Alexander L4MC 
✓ Sergeant Elias  L4T 
✓ Jans Louis  L5E 
✓ Loomans Mariet  L5J 
✓ Stuvers Daan  L6N 
✓ Haerden Leonie  L6K 

Proficiat en veel succes. 
De eerste vergadering van de leerlingenraad is gepland op vrijdag 6 oktober  2017. 

 

 

 

4. Leerlingenraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rapporten - oudercontacten 

 
Om de ouders te rapporteren over de resultaten, vorderingen, attitudes en eventuele zorgen van 
hun kind(eren) gebruiken wij als school verschillende kanalen: het heen-en-weerschriftje bij de 
kleuters (via Gimme), de agenda in het lager onderwijs, e-mail, formele en informele contacten, 
overlegmomenten met leerkracht-zorgteam-directie-CLB, werkjes, schriften en toetsen die mee 
naar huis gegeven worden, infoavonden, het rapport en de oudercontacten. 
In de onderbouw (L1-L2-L3) krijgen de leerlingen vier rapporten, telkens de laatste dag voor een 
vakantie. 
In de bovenbouw (L4-L5-L6) krijgen de leerlingen drie rapporten, de laatste dag voor de  
kerst-, de paas- en de zomervakantie. 

 
✓ oudercontact L1: begin oktober voor alle ouders 
✓ oudercontact L2-L3: voor de herfsvakantie voor alle ouders 
✓ oudercontact L4-L5-L6: voor de herfstvakantie op uitnodiging van de leerkracht 
✓ oudercontact kleuters: november voor alle ouders 

  
8. Verloren voorwerpen 

 
Gelieve persoonlijke spullen van de leerlingen te voorzien van naam en voornaam. Op deze manier 
kunnen we misschien de grote hoeveelheid verloren voorwerpen verminderen. De verloren 
voorwerpen worden centraal verzameld in de gang van de sporthal (ter hoogte van de kleedkamers) en 
in de gang van de kleuterschool (achter de dubbele deur ter hoogte van de toiletten). Er hangen na één 
maand al verschillende spullen te wachten op de eigenaar! Kom gerust een kijkje nemen op de twee 
plaatsen. 

 

                       
 
verzamelplaats 1 – kleuterschool                                      verzamelplaats 2 - sporthal 


