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Beste ouders, 

Beste leerlingen, 

 
Het nieuwe jaar staat voor de deur, net als allerhande gezellige momenten met familie en 

vrienden.  

  
Het ganse schoolteam wenst jullie het beste voor jullie gezondheid en geluk in 2018!   

Ook onze leerlingen hebben weer een mooie nieuwjaarsbrief gemaakt om jullie hun liefste 
wensen over te brengen. 
 
Geniet van de vakantie, op maandag 8 januari 2018 staan we weer klaar om er opnieuw in te 

vliegen. 

 
 
We wensen jullie alvast een sprankelend eindejaar toe en heel veel goeds in het nieuwe jaar! 
 
 
Directeur   Het schoolteam.  

 

Mario Volders 

 

 

  



 

KALENDER januari 2018 
1 maandag   

2 dinsdag Kerstvakantie 

3 woensdag  

4 donderdag  

5 vrijdag  

6 zaterdag  

7 zondag  

8 maandag KO + LO Maandopening 
 

9 dinsdag  
OR 20u 

10 woensdag LO zwemmen   -    
L3+L4 13u30 SVS Trefbal 

11 donderdag  
 

12 vrijdag  
 

13 zaterdag                  

14 zondag  

15 maandag  
L6 20u Info “Naar het secundair” - provinciehuis 15u30 sportsnack L1 

16 dinsdag  
 15u30 sportsnack K3 

17 woensdag  
 

18 donderdag  
 

19 vrijdag L4 TOBO-activiteit    
K3A+B bezoek Cosmodrome  

20 zaterdag  

21 zondag  

22 maandag  
 GEEN sportsnack L1 

23 dinsdag  
L1C medisch onderzoek GEEN sportsnack K3 

24 woensdag Kijkdag peuters 9u45 – 10u15 
LO zwemmen   -    

25 donderdag L4 TOBO-activiteit  
P+K1+K2 9u45 voorstelling “gEDOnder” 
K3+L1 11u voorstelling “gEDOnder” 
L2+L3+L4+L5+L6 13u20 voorstelling “gEDOnder” 

26 vrijdag  

27 zaterdag  

28 zondag OPENDEURDAG – Iedereen van harte welkom! 

29 maandag  
 15u30 sportsnack L1 

30 dinsdag  
 15u30 sportsnack K3 

31 woensdag  

 



 
Maandpunt 

 

 
 
 

 
 

Jarigen 
 

 

Een dikke proficiat vanwege alle juffen, meesters en kinderen aan: 
juf Nel, mr Kenny en aan: 
 

 

KLAS NAAM  

P1  

K1  

K2A&B Daan 

K3A&B Lowie, Alina 

L1A&B&C Lara, Alexander, Hanne, Elias 

L2 Lucas, Thomas, Hafida 

L3A&B Renzo 

L4 Yeliz 

L5 Toke, Tuur, Noor 

L6 Lucas, Jolie, Marnic, Zoé 

 
  



ACTIVITEITEN 
 

Info-avond “Naar het secundair” 

 
Wie? Ouders van L6  
Wanneer? maandag 15 januari 2018 om 20 uur 
Waar? Provinciehuis te Hasselt, Boudewijnzaal 
Wat? Toelichting over de ruimere structuur en het studieaanbod van het secundair onderwijs door het 
provinciaal CLB. 
 

TOBO-activiteit : Potloodhouder 

 
Wie? L4  
Wanneer? vrijdag 19 januari 2018  
Waar? SBS Tuilt 
Wat? We werken aan techniek door het maken van een potloodhouder. 
Prijs? €1,70 
 

Cosmodrome : Sterrenstof 

 
Wie? K3A+B  
Wanneer? vrijdag 19 januari 2018  
Waar? Cosmodrome Genk 
Wat? Verken de wondere wereld van ons heelal. In deze interactieve 360° 
liveshow reizen de kinderen naar de maan en naar de andere planeten. Hoe ziet 
Jupiter eruit? En kan je staan op de maan? De kinderen zijn vrij om allerlei vragen 
te stellen. 
Prijs? €4,50 
 

TOBO-activiteit : Led-astroïde 

 
Wie? L4  
Wanneer? donderdag 25 januari 2018  
Waar? SBS Tuilt 
Wat? We werken aan techniek door het maken van een led-astroïde. 
Prijs? €3,00 
 

Theater gEDOnder – MOS-voorstelling 

 
Wie? hele school  
Wanneer? donderdag 25 januari 2018  
Waar? SBS Tuilt 
Wat? Omdat er steeds meer file is, wil de burgemeester een nieuwe, 
bredere weg aanleggen naar de fabriek zodat er meer auto's en 
vrachtwagens kunnen rijden. Maar is dat wel de juiste aanpak van het 
probleem? En is het echt nodig om daarvoor alle bo 
men en planten te verwijderen? Edo, een straatartiest, wil samen met 
zijn vriendin Tournesol de burgemeester op andere gedachten 
brengen, maar of ze daar in zullen slagen... 
 
Prijs? Gesponsord door onze ouderraad! Hartelijk dank hiervoor!!! 
 

 



MEDEDELINGEN 
 

 

Inschrijving nieuwe kleuters 

 

Kinderen van geboortejaar 2016, die normaal starten in het schooljaar 2018-2019, kunnen ingeschreven 

worden vanaf februari / maart 2018. 

* Vanaf donderdag 1 februari 2018 voor broers en  zussen van leerlingen  

  van onze school en kinderen van personeelsleden.  

* Vanaf maandag 5 maart 2018 voor andere toekomstige leerlingen.  
 
 

Op zondag, 28 januari 2018 zal onze opendeurdag doorgaan van 15.00 tot 17.00u 
 
 

Verwelkomen instappertjes van januari 
 
 

Op woensdag, 20 december komen er 4 nieuwe peutertjes samen met mama en papa een kijkje nemen in 
hun toekomstig klasje. Wij wensen Merle, Elena, Lowie en Illias een fijne start toe in januari.  
Ook Noura heten we van harte welkom. Zij zal in januari starten in de klas K1. 
 
 

Typen in L4 

In januari starten we met de typelessen in het vierde leerjaar. Typen is een vaardigheid die een goede 

aanvulling is in onze moderne tijd. We willen deze leerlingen dan ook de kans geven om een goede 

typevaardigheid op te bouwen. Blind kunnen typen met tien vingers is een voordeel voor elk kind. We 

werken met een online systeem, www.ticken.be  Het programma zal 15 

weken duren. De leerlingen kunnen thuis oefenen via de computer. We 

hopen dat de ouders dit mee ondersteunen want als we goed oefenen, 

gaat het natuurlijk vlotter! 

 

Verloren voorwerpen 
 

 
Gelieve sjaals, mutsen en handschoenen van naam te voorzien.  
Bij verlies kunnen we dan dadelijk opsporen van wie deze kledingstukken zijn.  
Toch wat kwijt? Zoek eens in de box “verloren voorwerpen” aan het 
directielokaal. 
Ook vinden we dagelijks heel wat koekjes-, fruit- en boterhammendozen.  
Deze kan je terugvinden in een box in de eetzaal. 

 

 

Luizen op school 
 

Op school verspreiden hoofdluizen zich makkelijk onder kinderen. Iedereen kan ze krijgen, dat is geen 
schande. Hoofdluizen zijn vervelende beestjes ie hevige jeuk veroorzaken.  
Onze school probeert luizenbesmetting te beheersen en te voorkomen. 
Uw hulp als ouder is heel belangrijk. 
Controleer het haar van uw kind regelmatig en dat het ganse schooljaar door. 
Als u geen luizen/neten ontdekt hoeft u niets speciaals te doen. 
Als u wel luizen ontdekt vragen wij u het volgende te doen: 

1. Kijk het haar na van alle gezinsleden. 
2. Start de behandeling (zie hiernaast) nog dezelfde dag voor iedereen die 

luizen heeft. 
3. Verwittig de school zo snel mogelijk. 

 

  Klik daar voor het filmpje =>  

http://www.ticken.be/
https://www.ticken.be/
https://www.youtube.com/watch?v=QPws_SO1_mU


 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
  

Klas in de kijker! 

K2 A+B 

Klassen  
juf Kristien 
en juf Anke 



 
     2de editie SBS TUILT BAKT 

 
 

 

Na het grote succes van vorig jaar, stonden we ook dit jaar erop om opnieuw mee te 
doen. Op dinsdag 19 december waren onze leerlingen meester-koks, die allerhande 
lekkers klaar maakten.  
 

Op woensdag 20 december was de verkoop voor onze ouders! 
De opbrengst van 1200€ gaat naar 2 projecten. Elk ontvangt 600€! 
 

 www.laatlaosleren.be   
 

 www.mennos-droom.be  

 

  

http://www.laatlaosleren.be/
http://www.mennos-droom.be/


Berichten van de ouderraad 
 
Eetfestijn 
Jullie komen toch ook gezellig eten op zondag 4 februari 2018? Iedereen is van harte welkom!  
Alle opbrengsten komen volledig ten goede van al onze kinderen.  
 

 
 
Kerstwens 
Een engeltjes - droom 
Ik lag in mijn bedje - toen kreeg ik een droom  
ik was een klein engeltje hoog in de boom 
Ik poetste de ballen – ik stofte de piek 
en maakte met klokjes een beetje muziek 
Ik vlocht in de slingers wat engelenhaar 
ik keek naar de kransjes en at er een paar 
Ik klom langs de takken -  maar o wat een pech 
één takje was glad en mijn voetje gleed weg 
Ik viel naar beneden – ’t was uit met de pret 
Ik schrok want ik lag op de grond naast mijn bed 
 

De ouderraad wenst U allemaal fijne kerst  

en een droom van een Nieuwjaar toe! 

 
 

 
 
 


