
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. Kalender februari 
 
donderdag 1 februari start inschrijvingen voor schooljaar 

2018-2019 

▪ voorrangsperiode broers en zussen en kinderen 
van personeel t.e.m. 02.03.2018 

vrijdag 2 februari generale repetitie schoolfeest 
  

 

zaterdag 3 februari schoolfeest 
 

 

maandag 5 februari zwemmen L1-L2 
 

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

 medisch onderzoek K1A (deel 1) 
 

▪ door CLB 

▪ op school 

 personeelsvergadering 
 

 

dinsdag 6 februari een brooddoos vol gezondheid voor 
K3 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

 openklasmoment instapklas 
 

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

19.02.2018 

 Safer Internet Day 
 

 

woensdag 7 februari Karin Jacobs speelt met poëzie voor  
L3 

▪ 09u15 
▪ bibliotheek Kuringen 

donderdag 8 februari zitdag CLB 
 

 

 theatervoorstelling Nocturama voor K1 
 

▪ 13u30 
▪  CCHa 

vrijdag 9 februari bezoek aan Technopolis voor L5 en L6 
 

 

maandag 19 februari 
 

zwemmen L1-L2 
 

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

 lego-education voor L3 en L4 
 

▪ t.e.m. 2 maart 

 opendeurdag nieuwe kleuters 
geboortejaar 2016 

▪ 14.00 u – 15.00 u 
▪ algemene info school (eetzaal) 
▪ korte rondleiding 

 medisch onderzoek K1A (deel 2) en 
K1R (deel 1) 

▪ door CLB 
▪ op school 

donderdag 22 februari verteltheater ‘De Belleman’ voor alle 
leerlingen lagere school 

▪ zaal Ludovicus 

vrijdag 23 februari  vergadering leerlingenraad 
 

 

 techniekdag voor L6 
 

▪ campus HAST 

maandag 26 februari zwemmen L1-L2 
 

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

 medisch onderzoek K1R (deel 2) 
 

▪ door CLB 
▪ op school 

dinsdag 27 februari ouderraad 
 

▪ 20u00 
▪ lerarenlokaal 

 

2. Belangrijke data 
 
✓ zaterdag 3 februari 2018:  schoolfeest 
✓ vrijdag 9 maart 2018:  carnaval met pannenkoekenfestijn 
✓ vrijdag 23 maart 2018:  schoolfotograaf 
✓ zondag 22 april 2018:  lentefeest 
✓ maandag 30 april 2018:  vrije dag 
✓ dinsdag 1 mei 2018:  vrije dag 
✓ zondag 6 mei 2018:  vormsel Rapertingen 
✓ donderdag 10 mei 2018:  vrije dag – eerste communie Rapertingen 
✓ vrijdag 11 mei 2018:  vrije dag 
✓ maandag 21 mei 2018:  vrije dag 

 

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


 

 

3. Safer-internet-dag 

 
Dinsdag 6 februari 2018 is het Safer-internet-day.  
De Safer Internet Day is een jaarlijks terugkerende dag waarop in meer dan 100 landen 
in de wereld aandacht wordt gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren.  
 
 

Op school zullen we in de week van 5 februari t.e.m. 9 februari 2018 in elke klas de nodige aandacht besteden 
aan dit onderwerp door te werken aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid. De leerlingen krijgen in de klas een 
les aangeboden uit onze lessenreeks ‘Veilig op het internet’. 

- 1ste leerjaar: Ik draag zorg voor de computer en tablet … jij ook? 
- 2de leerjaar: Heb je soms een sleutel nodig op het internet? 
- 3de leerjaar: Wat doe je wel of beter niet op het internet? 
- 4de leerjaar: Ben jij een slimme en beleefde e-mailer en chatter? 
- 5de leerjaar: Wat deel je wel of niet op het internet? 
- 6de leerjaar: Hoe gedraag ik me op het internet? 

 

4. Pannenkoekenfestijn 
 
Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert de ouderraad het pannenkoekenfestijn. Naar jaarlijkse 
traditie trakteert de ouderraad ook dit jaar alle kinderen en leerkrachten op heerlijke pannenkoeken. 
We combineren het pannenkoekenfestijn dit schooljaar met carnaval op school. 
Dank aan de ouderraad voor dit initiatief en hun vrijwillige inzet! 
 

 

5. 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 
ondertussen veel spullen te wachten op de eigenaar! Kom gerust een kijkje nemen op de twee 
plaatsen. 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                      
 
                              verzamelplaats 1 – kleuterschool                                          verzamelplaats 2 - sporthal 

 

 

6. 1 februari = teldag 

 
Eén februari is voor de scholen de ‘teldag’. Op basis van het aantal leerlingen die op 1 februari zijn ingeschreven 
ontvangt de school volgend schooljaar haar middelen, o.a. het aantal lestijden waarmee we de klassen, de zorg, 
de administratie en ICT-ondersteuning kunnen organiseren. 
 

Aantal leerlingen op 1 februari 2018: 
- kleuterschool: 154 kleuters 
- lagere school: 264 leerlingen 
- TOTAAL: 418 leerlingen 

 

7. Inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 

 
 
Kinderen van het geboortejaar 2016 en nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden voor het 
schooljaar 2018-2019. 
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 maandag 5 maart 2018 is deze voorrangsregel afgelopen en kunnen de andere 
leerlingen zich inschrijven.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 


