
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Kalender april 
 
maandag 16 april zwemmen K3 

 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 3de kleuterklas:  
    e-mail aan de klasleerkracht 

dinsdag 17 april bosklassen L5-L6 
 

▪ Xhoris 

 voeding in vakjes L2 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

woensdag 18 april bosklassen L5-L6 
 

▪ Xhoris 

 bezoek aan de boerderij K2 
 

▪ voormiddag 
▪ boerderij Jordens Kiewit 

donderdag 19 april bosklassen L5-L6 
 

▪ Xhoris 

 secretaressedag 
 

 

vrijdag 20 april bosklassen L5-L6 
 

▪ Xhoris 

 red de koe voor L4 ▪ opruimactie 
▪ limburg.net 

zondag 22 april lentefeest 
 

 

maandag 23 april zwemmen K3 
 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 3de kleuterklas:  
    e-mail aan de klasleerkracht 

 de Grote Verkeerstoets L5 
 

 

 auteurslezing Luc Embrechts L3-L4 
 

▪ aangeboden door de ouderraad 

dinsdag 24 april personeelsvergadering 
 

 

 medisch onderzoek K2 – groep 1 
 

▪ in de gebouwen van het CLB 
▪ ouders ontvangen infobrief 

 workshop met Carll Cneut L2 
 

▪ bibliotheek Kuringen 

woensdag 25 april lentewandeling kleuterschool 
 

 

 auteurslezing Guy Didelez L5-L6 
 

▪ aangeboden door de ouderraad 

donderdag 26 april zitdag CLB 
 

 

 auteurslezing Frank Daemen L1-L2 
 

▪ aangeboden door de ouderraad 

 bezoek aan I-Mas voor L6 
 

▪ voormiddag 

vrijdag 27 april boekenbeurs 
 

▪ organisatie ouderraad i.s.m. de school 
▪ sporthal – 15u.15 tot 18u.00  

maandag 30 april lokale verlofdag 
 

 

 

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. Lentefeest 
 
Op zondag 22 april 2018 zullen 6 leerlingen van het 1ste leerjaar hun lentefeest vieren.  
Gefeliciteerd aan deze leerlingen en hun ouders en maak er een leuke dag van! 
 

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


4. Voor het goede doel! 
 

De acties van verschillende klassen voor het project Los Gorriones brachten  
€ 950,00  op. Een recordbedrag. 
 http://www.losgorriones.be/vzw/Home.html 
 

 
Ook de Damiaanactie heeft dit jaar weer heel wat geld opgebracht door de 
verkoop van pennen, nl. € 420,00  
 
Bedankt aan de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken voor hun inzet. 
Een dikke pluim en een dikke proficiat aan alle leerlingen en hun ouders voor dit prachtig resultaat! 
 

5. Red de koe – opruimactie Limburg.net 
 
Op vrijdag 20 april 2018 nemen de leerlingen van het 4de leerjaar deel aan de lente-opruimactie van 
Limburg.net en de stad Hasselt. Ze zullen heel wat zwerfvuil in de omgeving van de school (Bieststraat-
Melbekstraat-Tomstraat) opruimen. Ze zullen onder de indruk zijn van de hoeveelheid zwerfvuil. Bedankt aan 
deze klassen en leerlingen. Een oproep aan iedereen om bewust geen afval in de natuur te gooien. Het afval dat 
in de velden wordt gegooid komt terecht in de maag van de koe en uiteindelijk ook in de melk en ons voedsel. 
Stof om over na te denken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                https://www.youtube.com/watch?v=7BJiLe7OO1I 
 

6. Het ‘Grote voetgangersexamen’ voor L4 
 
Op maandag 26 maart 2018 hebben de leerlingen van het 4de leerjaar deelgenomen aan ‘Het 
Grote Voetgangersexamen’. Dit is een praktijkexamen waarin we testen of de kinderen uit het 
4de leerjaar klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen. Op school hebben ze de 
vijf basisvaardigheden die tijdens Het Grote Voetgangersexamen getest worden grondig 
ingeoefend. Oefenen gebeurde eerst op de speelplaats, maar nadien ook in het echte verkeer. Het 
Grote Voetgangersexamen is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en 
wordt ondersteund door de politie. Het 5de leerjaar neemt deel aan ‘De Grote Verkeerstoets’ en 
het 6de leerjaar aan ‘Het Grote Fietsexamen’. 
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