
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Kalender november 
 
maandag 6 november zwemmen voor L5 en L6 

 

 

dinsdag 7 november project ‘Aandacht in actie’ voor L5 
 

▪ traject weerbaarheidstraining i.s.m. Arktos 
▪ sessie 4 

 SVS Alles met de bal voor L4 
 

▪ Zonhoven 
▪ € 7,10 

donderdag 9 november zitdag CLB 
 

 

vrijdag 10 november medisch onderzoek voor L5J 
 

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

maandag 13 november zwemmen voor L5 en L6 
 

 

dinsdag 14 november project ‘Aandacht in actie’ voor L5 
 

▪ traject weerbaarheidstraining i.s.m. Arktos 

▪ sessie 5 

 ‘Bibster Story’ voor L4MC 
 

▪ 10u30:  bibliotheek Kuringen 

 vergadering ouderraad 
 

▪ 20u00:  lerarenlokaal 

vrijdag 17 november bezoek aan bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibtruck 

 vergadering leerlingenraad 
 

▪ tijdens de middagspeeltijd 

maandag 20 november zwemmen voor L5 en L6 
 

 

dinsdag 21 november project ‘Aandacht in actie’ voor L5J ▪ traject weerbaarheidstraining i.s.m. Arktos 
▪ sessie 6 

 ‘De Voorleesbende’ voor L2C 
 

▪ 14u00 

woensdag 22 november project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6N 

▪ i.s.m. JAC Limburg 
▪ sessie 1 

 auteurslezing Jef Aerts voor L5J 
 

▪ 09u15:  bibliotheek Kuringen 

donderdag 23 november zitdag CLB 
 

 

 personeelsvergadering 
 

 

 evacuatieoefening 
 

 

 intergenerationeel project voor K3 
 

▪ bezoek aan rusthuis Salvator 

▪ kleuters doen een activiteit met de bewoners 

vrijdag 24 november kinderfuif en fuif 
 

▪ kinderfuif na schooltijd tot 18u00 
▪ fuif voor ouders en sympathisanten om 21u30 

 auteurslezing Jef Aerts voor L5E 
 

▪ 09u15:  bibliotheek Kuringen 

 project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6N 

▪ i.s.m. JAC Limburg 

▪ sessie 2 

maandag 27 november zwemmen voor L5 en L6 
 

 

dinsdag 28 november ‘Maimuna, kinderrechten in noord en 
zuid’ voor L5 

 

woensdag 29 november Sinterklaas op bezoek in school 
 

 

 project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6N 

▪ i.s.m. JAC Limburg 
▪ sessie 3 

 oudercontact kleuterschool 
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

 spel ‘In vervoering’ voor L5 
 

▪ mobiliteitsspel 
▪ gratis aanbod Stad Hasselt 

donderdag 30 november TOBO Lego-mindstorms basis voor 
L6N 

 

 
 
 

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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2. Belangrijke data 

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

 

3. Helm op fluo top 
 
De actie ‘Helm op fluo top’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
loopt tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie. 
Met deze actie zetten we het dragen van het fluovestje nog eens in de kijker: 
toch zo belangrijk voor je eigen veiligheid tijdens de winterse dagen. De 
leerlingen van de lagere school kunnen door het dragen van een fluo-vestje 
een sticker verdienen. Draag je ook nog een fietshelm dan verdien je nog een extra sticker. 
Kleef al je stickers op je spaarkaart. Bij 30 en 50 gespaarde stickers verdien je een leuke 
beloning. Zie infofolder en spaarkaart die de leerlingen van de lagere school mee naar huis 
krijgen.  
 

 

SBS Rapertingen laat zich zien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kinderfuif - fuif 
  

Iedereen is van harte welkom op de kinderfuif en de fuif, georganiseerd door de 
ouderraad i.s.m. de school, op vrijdag 24 november 2017. Maak een leuke babbel 
met andere ouders en/of leerkrachten, gooi de benen los en steun zo de ouderraad 
van de school. Kinderen van de lagere school kunnen na school onder begeleiding 
van leerkrachten en ouders naar de kinderfuif gaan. Hiervoor moeten de ouders wel 
toestemming geven. Kleuters kunnen alleen onder begeleiding van 
ouders/grootouders naar de kinderfuif gaan.  

    

5. Kerstkaarten 
 
De ouderraad organiseert dit schooljaar weer een verkoop van originele kerstkaarten, 
gemaakt door de grootste kunstenaars van de wereld, namelijk uw eigen kind(eren).  In 
de maand oktober en november maakt uw kind in de school een mooie kersttekening 
waarvan wij kwaliteitsvolle kerstkaarten laten drukken. Begin december 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).  

 

6. Gebruikte batterijen 

 
Helpt u ook mee aan het inzamelen van lege batterijen? U helpt er het milieu mee en het 
levert extra (sport)materiaal op voor de school en de kinderen. Lege batterijen mogen 
daarom mee naar school gegeven worden. Ze worden centraal verzameld in ons 
containerpark in een veilige en afgesloten container van Bebat. Deze erkende organisatie 
staat ook in voor het ophalen en het verwerken van de ingezamelde batterijen. Een vol vat 
batterijen levert de school een aantal punten op. Deze punten kunnen we omruilen tegen 
(sport)materiaal uit het aanbod van Bebat.  

 



7. Techniek en wetenschap - STEM 
 
Technische geletterdheid is een actueel aandachtspunt binnen het Vlaamse 
onderwijsbeleid. Als lagere school is het onze taak om kinderen kansen te 
geven om hun talent voor techniek en wetenschap te leren ontdekken. Het 
provinciebestuur wil met haar project ‘Ontdek techniektalent.be’ de 

basisscholen hierin ondersteunen. De school beschikt over een techniekmobiel gemaakt door 
een secundaire school. Onze juffen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar hebben de 
opleiding en het materiaal bij het project ‘Biebot’ gekregen. De leerkrachten van het 3de, 4de, 
5de en 6de leerjaar hebben de opleiding Lego-educations gevolgd en werken in hun klas met dit 
materiaal. Meester Jan is onze techniekcoach. Gedurende verschillende lestijden per week 
staat meester Jan niet in zijn klas van het 5de leerjaar (hij wordt dan in zijn klas vervangen door juf Eline), maar zal hij 
samen met de klasleerkracht techniekactiviteit begeleiden voor de leerlingen en collega’s helpen en coachen. In 
deze activiteiten komen onze eindtermen van techniek en wetenschap aan bod.    
 
  

                    
 
 
 
 

 

 
  

  
 

 
 
 


