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Beste ouders, 

Beste leerlingen, 

 

De herfst begint zichtbaar te worden als we buiten kijken. 
Een ideale periode om eens een leuk uit te waaien en gezellige 
plonsbui over je te krijgen. Niets fijner dan nadien lekker 
opwarmen en genieten van een gezellige avond. 
 
 
17 November is ook de quiz van onze ouderraad! 
We kunnen deze alleen maar aanraden. Een gezellige quiz spelen 
en dan ook nog onze school steunen.  
De ouderraad staat altijd klaar om ons te helpen, waarvoor onze 
oprechte dank! 
 
 
Na de herfstvakantie wordt het drukker in onze peuterklas: acht nieuwe peuters zullen dan instappen. Van 
harte welkom aan: Vince, Dion, Lars, Uchenna, Leon, Arthur, Jasper en Maya. 
We hopen dat zij en hun ouders zich snel thuis mogen voelen op onze school. 
 
Ook op de parking van de school zal het drukker worden. Er zal een pad gemaakt worden tussen de parking 
en de sporthal. Zodanig kan de parking ’s avonds makkelijk gebruikt worden voor de sporthal.  Dit zal 
zorgen voor wat overlast, daarom willen we iedereen vragen om begrip en medewerking om alles veilig te 
laten verlopen. Je kan geen eieren bakken zonder ze te breken!  Gelieve hier rekening mee te houden. 
 
 
Directeur   Het schoolteam. 

Mario Volders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dank voor het inzamelen  

Van de kiwi-stickers! 

We zamelden opnieuw 300 kiwi-stickers in! 
 

DANK voor jullie hulp! 



KALENDER NOVEMBER 2017 
1 woensdag  

2 donderdag herfstvakantie 

3 vrijdag  

4 zaterdag  

5 zondag  

6 maandag KO+LO maandopening      
 15.30 Sportsnack K3 

7 dinsdag  
AV ouderraad 15.30 Sportsnack L1 

8 woensdag  

 
9 donderdag KO + LO bibtruck 

 

10 vrijdag L5 Pitstop basis 
 

11 zaterdag  

12 zondag  

13 maandag L3A+B sportklassen    
  

14 dinsdag L3A+B sportklassen    
L1A CLB medisch onderzoek  15.30 Sportsnack L1 

15 woensdag LO zwemmen     
 

16 donderdag L3A+B sportklassen     
L5 Braakballen   -   L6 VIP in de bib 

17 vrijdag L3A+B sportklassen  
L5 Pitstop basis    - QUIZ OUDERRAAD  

18 zaterdag  

19 zondag  

20 maandag  
 15.30 Sportsnack K3 

21 dinsdag L1B CLB medisch onderzoek    
 GEEN Sportsnack L1 

22 woensdag K1, K2A+B Lotta de slodderkip  
 

23 donderdag L5 bib – lezing Jef Aerts     
L4 Beiaard bezoek    

24 vrijdag L5 Pitstop basis    
 

25 zaterdag  

26 zondag  

27 maandag  
 15.30 Sportsnack K3 

28 Dinsdag K3A Speculaas bakken – stadsmus    
 15.30 Sportsnack L1 

29 Woensdag LO zwemmen    
Schoolraad    

30 donderdag K3B Speculaas bakken – stadsmus  
 

 
 



Maandpunt 

 

 
 

MEDEDELINGEN 
 

Dwars door Hasselt zondag 8 oktober 2017 
 

Een 66-tal deelnemers gingen de uitdaging van Dwars door Hasselt aan,  
een knappe prestatie!  

Een dikke duim voor de deelnemers die het goede voorbeeld gaven! 
 

Jarigen van november 
 

Een dikke proficiat vanwege alle juffen, meesters en kinderen aan: 
Juf Kristien, juf Roos, juf Linda, meester Kris Bloemen (ICT’er scholengemeenschap) en aan: 
 

KLAS NAAM  

P1  

K1  

K2A&B Zoë 

K3A&B Julie, Gitte, Aurora 

L1 Amélie, Thobias 

L2 Elise 

L3A&B Amy, Helena-Louise, Matthias, 
Bent, Nona, Sam, Kawtar 

L4 Sam 

L5 Jennifer 

L6  



ACTIVITEITEN 
 

1. Sportklassen  
 

Wie?  L3A+B 
Wanneer?  13, 14, 16, 17 november 2017 
Waar?  Sporthal Runkst 
Wat?  De kinderen maken deze week kennis met verschillende sporten. 
Prijs? € 12,00 (exclusief zwemmen)  

 

2. VIP in de bib 
 

Wie?  6de leerjaar 
Wanneer?  Donderdag, 16 november 2017 
Waar?  Bib Kuringen 
Wat?  De hele bib exclusief voor jouw klas… Dat is V.I.P. in de bib!  
Prijs?  GRATIS 
 

 

3. Braakballen onder de loep  
 

Wie?  5de leerjaar 
Wanneer?  Donderdag, 16 november 2017 
Waar?  Natuurdomein Kiewit 
Wat?  Wie braakballen vies vindt, pluist er best één uit. Zo’n braakbal biedt 
immers een schat aan informatie over de uil en zijn tafelmanieren.  
Prijs?  € 0,50 
 

 

4. Lotta en de slodderkip  
 

Wie?  K1, K2A, K2B 
Wanneer?  Woensdag, 22 november 2017 
Waar?  SBS Tuilt 
Wat?  Een voorstelling vol muziek en humor, over waarom opruimen belangrijk is. 
Prijs?  € 4,00  

5. Beiaardtoren Hasselt 
 

Wie?  4de leerjaar  
Wanneer?  Donderdag, 23 november 2017 
Waar?  Sint-Quintinuskathedraal Hasselt 
Wat? Na een werkelijk adembenemende klim naar de top van de toren, kan je in de 
beiaardtoren genieten van het indrukwekkende panorama van Hasselt. Hieraan 
gekoppeld leidt de gids de klas doorheen de Sint-Quintinuskathedraal. 
Prijs?  GRATIS 

 

 

6. Lezing Jef Aerts 
 

Wie?  5de leerjaar  
Wanneer?  Donderdag, 23 november 2017 
Waar?  Bib Kuringen 
Wat? Jef Aerts is schrijver van kinder- en jeugdboeken. Hij vertelt tijdloze verhalen. 
Prijs?  GRATIS  

7. Speculaas bakken 
 

Wie?  K3A+B  
Wanneer?  K3A 28/11/’17    K3B 30/11/’17 
Waar?  Stadsmus 
Wat? Wanneer je Sinterklaas hoort, denk je aan speculaas. Maar de sint heeft dit 
jaar een probleem: hij heeft te weinig mensen om speculaas te bakken. En natuurlijk 
neem je jouw eigen speculaas mee naar huis. 
Prijs?  € 3,50 
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De herfstavonturen van de 1e kleuterklas 
Wirrel warrel in het rond 

Blaadjes vallen op de grond 
Op het pad en op het mos 

Wirrel, warrel door het bos 
 

Dit versje mochten we letterlijk nemen.  
De blaadjes vlogen in het rond tijdens onze herfstwandeling in 
het bos. 
 
“De blaadjes gaan van hoog naar laag.” 
 
 
 
 
 

 
Wat vonden we veel paddenstoelen. 
“Niet aankomen hé juf, want paddenstoelen zijn 
giftig!” 
 
 
 
 
 
 

 
Hoeveel kindjes passen er rond een boom? 
 
“Ik denk wel 10!” 
 
 
 
 

Klas in de kijker! 

K1 

Klas juf Ann T 



We konden ons uitleven en renden erop los. 
 
 
“Als we rennen horen we de blaadjes ritselen 
onder onze voeten.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook klimmen hoort erbij…. 
 
 
“Kijk eens wat we gevonden hebben.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot… 
Wat hadden we een plezier toen 
we met zijn allen op deze 
boomstronk mochten zitten. 
 
 
 
“Gaan we nog eens naar het bos?” 
 
 
   



Berichten van de ouderraad 
 

Tips voor leuke gezinsuitstappen in Sint-Truiden:  
Speelbos Nieuwenhoven  
Kom het speelbos ontdekken en laat je fantasie de vrije 
loop!  
Hier kunnen kinderen in alle vrijheid ravotten.  
Bouw een ridderburcht of een indianentipi met dode 
takken,  
verstop je achter de statige bomen of maak je eigen 
totempaal... 
Hier kan je je laten inspireren door de stilte van de natuur 
en  
de “vanzelfsprekendheden” die we in het bos vaak niet eens meer waarnemen. 
Natuurbeleving zoals het vroeger was... 
Bezoekerscentrum Nieuwenhoven 
Hasseltsesteenweg, Sint-Truiden 
+32 11 68 79 81 
 
 

Stadsqueeste 
Kinderzoektocht naar de Trudoschat!  
Ga op queeste: zoektocht naar de schat van Trudo. Zoek negen 
monumenten: met de sleutel kan je er kistjes openen. Hierin zitten stukjes 
van een puzzel. De puzzel leidt je naar de schat. Gratis voor kinderen, de 
begeleider betaalt €4,00 voor de Trudowandelgids. Vertrek vanuit het 
Centrum van Sint-Truiden. 

 
 
De beste kwis van het jaar 

Jullie komen toch ook? Iedereen is van harte welkom om gezellig mee te 
kwissen in de Biekaar met een ploeg van maximaal 5 personen op vrijdag 17 
november. Altijd prijs! Vergeet je zeker niet in te schrijven. 
Inschrijven kan nog tot 10 november! 
 
 

 

We wensen jullie allemaal een griezelig fijne Halloween toe! 

 

 

• 17-11-2017 Quiz ouderraad 

• 04-02-2018 Eetfeest SBS Tuilt 

• 28-01-2018 Open deur dag 

 
 


