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Beste ouders, 

Beste leerlingen, 

 

 

De eerste maand zit er al bijna op. We zijn weer gewoon aan het 
dagelijkse ritme. Hier dan ook onze nieuwsbrief voor oktober! Er 
staan weer heel wat activiteiten te gebeuren. Raadpleeg hiervoor 
zeker onze maandplanning. 
 
 
De maand september was er eentje met héél wat informatie in.  
Wij danken jullie ouders dan ook voor de talrijke aanwezigheid op 
de klasvergaderingen. De broodnodige informatie die op deze 
momenten werd uitgewisseld, komt een positieve samenwerking 
tussen school en thuis ten goede. 
 
 
De overstap van het kleuteronderwijs naar het eerste leerjaar is een belangrijke stap in de schoolloopbaan 
van het kind. Wellicht stelt u zich als ouder de vraag of uw kind zich goed voelt in de klas, of het zich heeft 
aangepast in het eerste leerjaar en of uw kind de aangeboden leerstof kan verwerken en toepassen. 
Daarom organiseren de juffen van het eerste leerjaar oudercontacten op woensdag, 25 oktober. 
 
 
Op vrijdag, 27 oktober zullen alle lagereschoolkinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis 
brengen. Ga er even bijzitten en bekijk samen wat er al goed gaat en waar er mogelijk nog een tandje dient 
bijgestoken te worden.  
Laat, indien nodig, het kind zelf voorstellen doen naar verbetering toe en complimenteer ten volle voeten 
uit wat er al héél goed lukt. 
 
Laat kinderen schitteren! 
 

Directeur   Het schoolteam. 

Mario Volders 

 

 
  



KALENDER OKTOBER 2017 
2 maandag KO + LO maandopening   -  

L3B juf Katrien nascholing 15.30 Sportsnack K3 

3 dinsdag L5 19u info-avond – Pitstop  15.30 Sportsnack L1 
20u Ouderraad 

4 woensdag LO zwemmen 
 

5 donderdag Dag van de leerkracht  
Bibtruck 

6 vrijdag Lokale vrije dag 

7 zaterdag  

8 zondag Dwars door Hasselt 

9 maandag KO Kas op tijd in de klas     L4 Mr Mark – nascholing 
L6 Cosmodrome 15.30 Sportsnack K3 

10 dinsdag KO Kas op tijd in de klas  15.30 Sportsnack L1 
 

11 woensdag Pedagogische studiedag – leerlingen zijn vrij 
12 donderdag KO Kas op tijd in de klas  

 

13 vrijdag KO Kas op tijd in de klas   - L1C Fruittaartjes 
L5 Pitstop 

14 zaterdag  

15 zondag  

16 maandag K2A Bibactiviteit – Bo is nooit bang Geen sportsnack K3 
 

17 dinsdag K2B Bibactiviteit – Bo is nooit bang 15.30 Sportsnack L1 
 

18 woensdag KO + LO Herfstwandeling 
 

19 donderdag  
 

20 vrijdag L5 Pitstop Dag van de jeugdbeweging 
 

21 zaterdag  

22 zondag  

23 maandag L5 juf Katrien D - nascholing  - 15.30 Sportsnack K3 
L1A Fruittaartjes 

24 dinsdag L1B Fruittaartjes  15.30 Sportsnack L1 
 

25 woensdag L2 hamsterwandeling park Tuilt 
P1 Kijkdag 
L1 oudercontact 

26 donderdag L6 bezoek oud kerkhof   
L4 bezoek brandweer 

27 vrijdag L5 Pitstop 
 

28 zaterdag  

29 zondag  

30 maandag Start herfstvakantie 

31 dinsdag  

• Einde herfstvakantie – 3 november ‘17 

 



Maandpunt 

 

 
 

MEDEDELINGEN 
 

Strapdag 
 

 

De strapdag was opnieuw een succes. Proficiat aan alle kinderen, ouders en 
grootouders voor de extra inspanning om al “strappend” (stappen, trappen) naar 
school te komen. Het droge weer gaf de actie een extra duwtje in de rug. 
Opvallend was ook dat iedereen vrolijk de schoolpoort binnenkwam. We bleven 
in de stemming door de beats van strapmuziek op onze speelplaats.  
Laten we in de toekomst proberen wat vaker milieuvriendelijk naar school te 
komen. Zeker als je vlakbij woont. 

Een dikke duim voor de deelnemers die een fluo-hesje 
of een helm droegen. Zij gaven het goede voorbeeld! 

 

Dwars door Hasselt zondag 8 oktober 2017 
 

Een 66-tal inschrijvingen hebben we voor Dwars door Hasselt op  zondag, 8 oktober, een knappe prestatie!  
• 13u00: Chiquita Kids Run 1 km (4 - 12 jaar) 
• 13u30: Jogging 3 km 
• 14u00: Start to Run 5 km 
• 14u30: Run Hasselt 10 km 
 

Jarigen van oktober 
 

Een dikke proficiat vanwege alle juffen, meesters en kinderen aan: 

juf Nele, juf Ann, Juf Hanne (zorgcoördinator scholengemeenschap), juffrouw Wendy van de 

opvang, meester Piet , meester Mario en aan: 
 

KLAS NAAM  

P1  

K1 Jayden 

K2A&B Tessa, Joan 

K3A&B Storm, Siebe, Jolien 

L1A&B&C  

L2 Thomas, Britt 

L3A&B Lore, Indra, Louise, Tuur 

L4 Mekdes, Alexander  

L5 Ajani 

L6 Len, Febe 

 



ACTIVITEITEN 
 

1. Cosmodrome 
 

Wie?  L6 
Wanneer?  maandagvoormiddag, 9 oktober 2017 
Waar?  Cosmodrome Genk 
Wat?  360° projectie “Aarde, maan en sterren”. 
Aansluitend is er ook een workshop voorzien : “wegwijs tussen de sterren”. 
Dit ter ondersteuning van de lessen wereldoriëntatie. 
Prijs? € 7,00 

 
 

 

2. Bo is nooit bang 
 

Wie?  K2A en K2B 
Wanneer?  K2A 16 oktober ’17 / K2B 17 oktober ‘17 
Waar?  Bib in Kuringen 
Wat?  Bo is een prentenboekenreeks voor jonge kinderen over een aandoenlijk 
varkentje. Uiterlijk misschien stoer, innerlijk van koekebrood en allesbehalve een 
bink. MUZIX ontwikkelde interactieve vertellingen rond het prentenboek Bo is 
nooit bang. De kinderen zingen en dansen lekker mee met het Bo-lied. En dan 
wordt het spannend… Maar Bo is nooit bang! Of toch een heel piepklein beetje? 
De kinderen worden letterlijk en figuurlijk geprikkeld door deze vertelling! 
Prijs?  gratis 

 

 

3. Herfstwandelingen  
 

Wie?  Alle klassen van het kleuter en lager onderwijs 
Wanneer?  woensdagvoormiddag, 18 oktober 2017 
Waar?  De watersnip in Beringen voor P1, K1, K2A&B en K3A&B 

  Zonhoven voor L1 tot en met L4 
  Nieuwenhoven voor L5 en L6 

Wat?  Genieten en stappen in het herfstlandschap, rijk aan kleuren en geuren. 
Prijs?  € 2,50 

 
 

 

Gelieve de kinderen gepast te kleden voor die dag.  
Vooral degelijke schoenen of laarzen, een lange broek en regenkledij zijn onmisbaar. 

 

4. Fruittaartjes bakken  
 

Wie?  1ste leerjaar 
Wanneer?  L1A 23/10  L1B 24/10 en L1C 13/10 
Waar?  Natuurdomein Kiewit 
Wat? In de herfst vallen er heel wat zaden en vruchten van de bomen. Eén 
van de lekkerste vruchten is vast en zeker de appel. Samen met de leerlingen 

wordt de appel van alle kanten bekeken.  Appel, steeltje, pitjes, klokhuis, 

vruchtvlees, schil, alles wordt bekeken en benoemd.  Tijdens het praktisch 
gedeelte krijgen de leerlingen de kans om zelf appelsap te persen en een 
appeltaartje te bakken. 
Prijs? € 1,25 

 
 
 
 
 
 

 
 

5.  Dood en begraven 

Wie?  6de leerjaar 
Wanneer?  donderdagvoormiddag, 26 oktober 2017 
Waar?  Site Oud kerkhof Kempische Steenweg 
Wat? Bezoek dat kadert in het thema uit de lessen levensbeschouwing. Jongeren 
worden spelenderwijs geconfronteerd met thema’s als begraven en begraven 
worden, rituelen en symbolen, funeraire architectuur en typische flora. Via 
creatieve doe-, kijk- en zoekopdrachten, verpakt in een handige spelkoffer, 
verkennen de leerlingen de 19de eeuwse parkbegraafplaats langs de Kempische 
Steenweg.  
Prijs? € 1 
 

 

 

http://www.kattevennen.be/nl/activiteiten/earth-moon-and-sun/42/


 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

   

Klas in de kijker! 
L1A 

Klas juf An R 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klas juf Stefanie 

Klas in de kijker! 
L1B 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

Klas juf Eline 

Klas in de kijker! 
L1C 



 

Berichten van de ouderraad 

Berichten van de ouderraad 
 
Eerste schooldag 
 
Namens de ouderraad allemaal hartelijk bedankt voor jullie talrijke opkomst 
tijdens de eerste schooldag. Het was heel fijn om te zien dat het schooljaar 
door de ouders gezellig babbelend met een kopje koffie en koffiekoek in de 
hand werd ingeluid. 
 
 
Welkom bij de ouderraad 
 
We zijn dankbaar en blij dat de ouderraad dit schooljaar wordt uitgebreid met 3 nieuwe leden: 
Valérie Bachy, Frank Gillis, Dirk Vanoppen. Welkom Valérie, Frank en Dirk! 
Afscheid 
We nemen dit schooljaar helaas ook afscheid van iemand namelijk Véronique Cypers. Bedankt 
voor je enthousiasme en inzet de afgelopen jaren! We zullen je missen want jij was absoluut ‘the 
leader of the kitchen’ tijdens ons jaarlijkse eetfestijn! Veel succes Véronique! 
 
 
De beste kwis van het jaar 
 
Binnenkort is het weer zover! Dus regel alvast 
oppas en  stel een gezellig team samen want op 
vrijdag 17 november mogen we weer met z’n allen 
gaan kwissen in De Biekaar. 
Inschrijven kan nog tot 10 november! 
We zijn trouwens op zoek naar sponsors met leuke 
prijzen. Je kunt je daarvoor altijd aanmelden bij 
een van onze leden. Bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wist U dat…  
 
De ouderraad Sint weer een handje gaat helpen op 05/12/2017? 
Het eetfeest doorgaat op 04/02/2018? 
Kwebbel en de paashaas onze school een bezoekje brengen op 30/03/2018?  
 


