
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Kalender maart 
 
donderdag 1 maart zitdag CLB 

 

 

 ‘De Voorleesbende’ voor L3A 
 

▪ 14.00 u 
 

vrijdag 2 maart bibtruck 
 

 

 theatervoorstelling ‘Dat begint hier al 
goed’ voor L5 

▪ 13u30 
▪ CCHa 

maandag 5 maart start inschrijvingen voorrangsperiode 
niet-indicatorleerling/indicatorleerling: 
  - kleuters geboortejaar 2016 
  - andere nieuwe leerlingen 

▪ 08u40 

 zwemmen L1-L2 
 

 

 personeelsvergadering deelteam 
lagere school 

 

dinsdag 6 maart bezoek studenten haartooi aan L1M 
 

 

woensdag 7 maart screening logo 
 

 

donderdag 8 maart ‘Eten om te groeien’ voor L3 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

vrijdag 9 maart carnaval op school en 
pannenkoekenfestijn 

▪ voormiddag:  pannenkoekenfestijn door ouderraad 
▪ 14u00-15u00:  stoet in de buurt van de school 

maandag 12 maart zwemmen L1-L2 
 

 

 personeelsvergadering deelteam 
kleuterschool 

 

dinsdag 13 maart ‘Drug en verslaving’ voor L6 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

 bezoek studenten haartooi aan L1S 
 

 

woensdag 14 maart oudercontact kleuterschool 
 

▪ selectief oudercontact 
▪ leerkrachten bezorgen ouders die ze wensen te 

spreken een uitnodiging 

 ‘Het Goede Hondenbaasjesproject’ 
voor L2 

 

 jeugdboekenweek 2018 voor L1 ▪ Stedelijke bibliotheek Kuringen 
▪ 09.15 u:  L1M 
▪ 10.45 u:  L1S 

donderdag 15 maart TOBO potloodhouder voor L4T en 
L4MC 

 

 theatervoorstelling ‘Blanche en Forza’ 
voor L1 en L2 

▪ 10u30 
▪ CCHa 

 ‘Kleuters in de bib’ voor K3 ▪ Stedelijke bibliotheek Kuringen 
▪ voormiddag 

 zitdag CLB 
 

 

maandag 19 maart zwemmen L1-L2 
 

 

dinsdag 20 maart klasredactiedagen voor L6 
 

 

 oudercontacten kleuterschool 
 

▪ selectief oudercontact 
▪ leerkrachten bezorgen ouders die ze wensen te 

spreken een uitnodiging 

woensdag 21 maart oudercontact L3 
 

▪ selectief oudercontact 
▪ leerkrachten bezorgen ouders die ze wensen te 

spreken een uitnodiging 

donderdag 22 maart wereldwaterdag 
 

▪ bezoek van de waterbar van de watergroep aan 
school 

 TOBO lego-mindstorms uitbreiding 
voor L6N 

 

 intergenerationeel project voor K3 
 

▪ bezoek aan rusthuis Salvator 

▪ kleuters doen een activiteit met de bewoners 
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vrijdag 23 maart TOBO lego-mindstorms basis voor 
L6K 

 

 vergadering leerlingenraad 
 

▪ 12u50 

 schoolfotograaf 
 

 

maandag 26 maart zwemmen L1-L2 
 

 

 theaterweek voor L3 
 

 

 het voetgangersexamen voor L4 
 

▪ 08u40 – 10u20 

dinsdag 27 maart theaterweek voor L3 
 

 

 TOBO regenbooglamp voor L5E en 
L5J 

 

 openklasmoment instapklas 
 

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

paasvakantie 

 oudercontact lagere school (L3 en L6 
niet) 

▪ selectief oudercontact 
▪ leerkrachten bezorgen ouders die ze wensen te 

spreken een uitnodiging 

 ouderraad 
 

▪ 20u00 
▪ lerarenlokaal 

woensdag 28 maart theaterweek voor L3 
 

 

 TOBO lego-mindstorms uitbreiding 
voor L6K 

 

 oudercontact lagere school (L3 en L6 
niet) 

▪ selectief oudercontact 
▪ leerkrachten bezorgen ouders die ze wensen te 

spreken een uitnodiging 

donderdag 29 maart theaterweek voor L3 
 

 

 zitdag CLB 
 

 

 oudercontact lagere school (L3 en L6 
niet) 

▪ selectief oudercontact 

▪ leerkrachten bezorgen ouders die ze wensen te 
spreken een uitnodiging 

 bibtruck 
 

 

vrijdag 30 maart theaterweek voor L3 
 

▪ voorstelling voor ouders, grootouders, broers en 
zussen 

▪ 15u30:  zaal Ludovicus 

 rapport 3 voor L1-L2-L3 
rapport 2 voor L4-L5-L6 

 

 
2. Belangrijke data 
 
✓ zondag 22 april 2018:  lentefeest 
✓ maandag 30 april 2018:  vrije dag (lokale verlofdag) 
✓ dinsdag 1 mei 2018:  vrije dag 
✓ zondag 6 mei 2018:  vormsel Rapertingen 
✓ donderdag 10 mei 2018:  vrije dag (O.L.H. Hemelvaart) – eerste communie Rapertingen 
✓ vrijdag 11 mei 2018:  vrije dag (brugdag) 
✓ maandag 21 mei 2018:  vrije dag (pinkstermaandag) 

 

3. Oudercontacten 

 
➢ dinsdag 20 maart 2018: oudercontact voor de kleuterschool op uitnodiging van de 

leerkrachten. 
➢ woensdag 21 maart 2018: oudercontact voor het 3de leerjaar op uitnodiging van de 

leerkrachten. (omwille van theaterweek) 

➢ dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 maart 2018: oudercontacten voor 
het 1ste, 2de, 4de en 5de leerjaar op uitnodiging van de leerkrachten. 

➢ woensdag 2 mei 2018: oudercontacten voor het 6de leerjaar met studieadvies. 
 

De betreffende ouders ontvangen een uitnodiging voor deze oudercontacten. 

 

4. Gebruikte batterijen – Dubbele puntenactie 

 
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. 
Van 26 februari tot 18 maart 2018 is er een dubbele puntenactie. Breng dus nu zeker je 
gebruikte batterijen binnen! 

 
 



5. Schoolfotograaf 
 
Met mijn fris verzorgde snoet 
en schone kleren aan 
ga ik op vrijdag 23 maart 
blij de schooldag tegemoet,  
want de fotograaf zal er staan. 
En lach ik dan lief of houd ik mij heel struis,  
enkele weken later kom ik met een mooie foto naar huis. 
 
De schoolfotograaf zal individuele foto’s, foto’s met broers en zussen en 
klasfoto’s maken. 
De aankoop van deze foto’s is vrijblijvend. 
De verkoop zal door de fotograaf digitaal aangeboden en verwerkt worden. 

 

6. De waterbar 
 
 

 

Op donderdag 22 maart 2018 brengt de waterbar van de 
Watergroep een bezoek aan onze school. Samen met de 
ouderraad willen op deze manier het belang van voldoende water 
drinken per dag in de focus plaatsen. 
Gezondheid!  

 

 

 

7. Wijziging keuze levensbeschouwelijke vakken 
 
De keuze van levensbeschouwelijke vakken kan altijd gewijzigd worden. 
Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt 
het vóór 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste 
schooldag van het volgende schooljaar.  

 

8. Schoolinschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 

 
 
 
 
Alle kleuterscholen en lagere scholen in Hasselt hebben periodes afgesproken om leerlingen in 
te schrijven: 

- Van 1 februari 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. Er zijn 21 kleuters ingeschreven tijdens deze voorrangsperiode. 

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

 
 
 
 

 


