
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Kalender januari 
 
maandag 8 januari zwemmen L2 

 

 

 sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

dinsdag 9 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

 medisch onderzoek L3A 
 

▪ door CLB 
▪ op school 

 SVS Rollebolle K2 en K3 
 

▪ Alken 

woensdag 10 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

donderdag 11 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

vrijdag 12 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

 medisch onderzoek L3K 
 

▪ door CLB 
▪ op school 

maandag 15 januari zwemmen L2 
 

 

 schaatsen L3-L4-L5-L6 
 

▪ handschoenen verplicht 
▪ kandidaat-helpers:  e-mail aan de klasleerkracht 

 opendeurdag nieuwe kleuters 
geboortejaar 2016 

▪ 14u00 – 15u00 
▪ algemene info school (eetzaal) 
▪ korte rondleiding 

dinsdag 16 januari Ouderraad 
 

▪ 20u00 
▪  lerarenlokaal 

donderdag 18 januari zitdag CLB 
 

 

 infomoment studieadvies CLB voor de 
leerlingen van L6K en L6N 

 

 ‘Respect = niet pesten’ voor L4 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

 ‘De Voorleesbende’ L3K 
 

▪ 14u00 
▪ gratis aanbod mutualiteit 

 personeelsvergadering 
 

 

maandag 22 januari zwemmen L1 
 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 1ste leerjaar:  e-

mail aan de klasleerkracht 

 schaatsen L3-L4-L5-L6 
 

▪ handschoenen verplicht 
▪ kandidaat-helpers:  e-mail aan de klasleerkracht 

 infoavond schoolrijpheid CLB voor de 
ouders van K3 

▪ 20u00 
▪ eetzaal 
▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

dinsdag 23 januari  openklasmoment instapklas 
 

▪ 14u30 – 15u30 
▪ voor de nieuwe kleuters die instappen op 01.02.18 

donderdag 25 januari  Bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibtruck 

 nieuwjaarsreceptie ouderraad 
 

▪ 20u00 

vrijdag 26 januari  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
 

 

maandag 29 januari zwemmen L1 
 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 1ste leerjaar:  e-mail 
aan de klasleerkracht 

 schaatsen L3-L4-L5-L6 
 

▪ handschoenen verplicht 
▪ kandidaat-helpers:  e-mail aan de klasleerkracht 

 theatervoorstelling ‘Spijker’ L6 
 

▪ 13u30 
▪  CCHa 

woensdag 31 januari theatervoorstelling ‘Lotta en de 
slodderkip’ K1 

▪ op school (zaal Ludovicus) 

 

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 

 

mailto:sbs.rapertingen@pandora.be


 
 

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

 

3. Schoolfeest 
 

We gaan de laatste rechte lijn in naar ons schoolfeest op 3 februari 2018. 
De voorbereiding loopt op volle toeren. 
 
Deze week ontvangt u de info van de ouderraad om in te schrijven voor het pastabuffet dat we 
aanbieden op het schoolfeest. Hiervoor moet men op voorhand inschrijven (voor 18.01.2018).  
Andere hapjes en drank kan op de dag zelf gekocht worden.  
 
Na de vakantie krijgt u de kans om een steunkaart/inkomkaart te kopen voor onze musical. 
De kinderen krijgen na de vakantie de kans om lotjes te verkopen voor onze tombola met prachtige 
prijzen. 
 
De opbrengst van ons schoolfeest komt rechtstreeks ten goede aan de school en onze leerlingen. 
 
Zin om een handje te helpen op het schoolfeest? Alle hulp is welkom. Bezorg je info aan de ouderraad 
of school. 
 

 
 



Geen snoep 
 op school! 

4. Bronzen medaille Vlaamse Stichting Verkeerskunde 

 
Het afgelopen schooljaar hebben we samen met de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde aan verkeer en mobilteit gewerkt: 

- autoluwe schoolweek 
- Sam de verkeersslang 
- dode-hoek-koffer 
- dragen van het fluo-vestje 
- verkeersveiligheid schoolomgeving 
- spel ‘in vervoering’ voor L5 
- deelname aan het Grote Voetgangersexamen voor L4 
- deelname aan de Grote Verkeerstoets voor L5 
- deelname aan het Grote Fietsexamen voor L6 
- aandacht voor verkeerseducatie tijdens de lessen W.O. 

 
Voor onze inspanningen m.b.t. de verkeerseducatie werden we voor 2017   

                                                      beloond met een bronzen medaille van VSV.        

                                                      o 
Mag ik alle ouders en grootouders nogmaals oproepen om samen in te staan voor de 
veiligheid van onze kinderen in de schoolomgeving! De rijrichting respecteren op de 
parking, parkeerverbod respecteren, niet keren in de straat, voorzichtig zijn bij het oprijden 
en verlaten van parkeerplaatsen, de Bieststraat niet inrijden, rekening houden met 
voetgangers en fietsers, niet onder de tunnel van de autosnelweg doorrijden, … 
Verschillende ouders kwamen de laatste weken op school hun beklag maken over het 
onveilig gedrag van andere ouders vooral het in gevaar brengen van fietsers en 
voetgangers en wildparkeren. Als school kunnen we alleen proberen om iedereen op te 
roepen om het veilig te houden en de schoolomgeving veilig in te richten. We kunnen en 
willen als school niet als politieagent optreden, dat is niet onze taak. We willen alleen het goede voorbeeld geven 
en samenwerken. 
Bedankt aan de vele ouders die dagelijks meewerken aan een veilige schooomgeving! 

 

5. Vrijwilligers 

 
Dank aan alle vrijwilligers voor de hulp bij het schoolleven. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de 
helpers bij het project ‘Tutti Frutti’, de helpers bij het zwemmen, de leden van de ouderraad, de 
leden van de schoolraad, voorlees(groot)ouders, knutsel(groot)ouders en alle helpende handen bij 
allerhande klas- en schoolactiviteiten. Hopelijk mogen we in 2018 op jullie hulp blijven rekenen! 

Rapertingen laat zich zien! 
6. Schoolinschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 

 
Kinderen van het geboortejaar 2016 en nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden voor het 
volgende schooljaar.  
Alle kleuterscholen en lagere scholen in Hasselt hebben periodes afgesproken om leerlingen in te 
schrijven: 

- Van 1 februari 2018 t.e.m. 2 maart 2018 is er een voorrangsperiode voor broers en 
zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn op school en voor kinderen van personeel. 

- Vanaf 5 maart 2018 is deze voorrangsregel afgelopen en kunnen de andere leerlingen zich 
inschrijven. 

Verdere informatie met betrekking tot de praktische organisatie van de inschrijvingen volgt in de 
maand januari. 
 

 
 

         Prettige feestdagen. 
              
              Voor iedereen een gelukkig 
 
                       en gezond 2018 !!! 
 
 

                 Leerkrachten en directie 
 
                      SBS Rapertingen 


