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Beste ouders, 

Beste leerlingen, 

 

Met de vakantie achter de rug, beginnen we al terug te wennen aan 

het schoolritme. We doen ons best om iedereen een goede start te 

bezorgen. Hartelijk dank voor het vertrouwen en van harte welkom 

aan alle kinderen en hun ouders. De leerkrachten zorgden alvast 

voor een feestelijk onthaal de eerste schooldag. Het jaarthema dit 

jaar is “Het schittert hier … sterren!”. Ook dit jaar zijn er een aantal 

nieuwe leerlingen gestart. We hopen dat ze zich snel thuis mogen 

voelen. Welkom aan deze kinderen en hun ouders. 

 

Maandelijks ontvangt u deze ‘ACTIVITEITENKALENDER’ digitaal, via Gimme.  We willen Gimme verder 

gebruiken om te communiceren met onze ouders. Half september zal er ook een Gimme-app komen. Je kan 

zelf de kanalen (klassen) kiezen die je wil volgen. Dit kan gerust door mama en papa, dan zijn ze beide op 

de hoogte!  Heb je problemen met inloggen of weet je niet hoe, geef dan een seintje en we proberen u zo 

snel mogelijk op weg te helpen.  

 

We hopen u 4 of 5 september talrijk te mogen begroeten tijdens de klasvergaderingen. Leerkrachten en 

ouders kunnen elkaar dan beter leren kennen en hun wederzijdse verwachtingen verduidelijken. 

 

In oktober hebben we op vrijdag 6 oktober een lokale verlofdag. De school is die dag gesloten. Ook in 

oktober hebben we onze eerste pedagogische studiedag. Noteer alvast in je agenda dat woensdag, 11 

oktober VRIJAF is voor alle kinderen. De juffen en meesters zitten die dag zelf terug een keer op de banken. 

 

Wij wensen jullie veel leesgenot toe met deze eerste editie van het nieuwe schooljaar! 

Voor nog méér lees- en kijkplezier verwijzen we jullie graag door naar onze website: www.sbs.tuilt of onze 

Gimme-pagina. 

 

Directeur   Het schoolteam. 

Mario Volders 
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KALENDER SEPTEMBER 2017 
4 maandag KO + LO maandopening 

Info-avond LO 
18u30 L1, L2, L5, L6          19u30 L3, L4 

5 dinsdag Info-avond KO 
18u30, K2A+B     19u P1, K1, K3A+B 

6 woensdag LO zwemmen 
 

7 donderdag Bibtruck 
Open startvergadering Ouderraad 20u 

8 vrijdag  

9 zaterdag  

10 zondag  

11 maandag  
 

12 dinsdag  
 

13 woensdag  
 

14 donderdag L4 – Respect = niet pesten 
 

15 vrijdag  
 

16 zaterdag  

17 zondag  

18 maandag  
 

19 dinsdag K2 A+B Basje proper 
 

20 woensdag LO zwemmen 
 

21 donderdag  
 

22 vrijdag STRAPDAG 
 

23 zaterdag  

24 zondag  

25 maandag  
 

26 dinsdag  
 

27 woensdag  
 

28 donderdag  
 

29 vrijdag  
 

30 zaterdag  

 

• 17-11-2017 Quiz ouderraad 

• 28-01-2018 Open deur dag 15u – 17u  

• 04-02-2018 Eetfeest SBS Tuilt 

• 06-05-2018 Schoolfeest met optredens van onze leerlingen 
  



Maandpunt 

 

 
 

Onze school 

 
303 leerlingen zijn op 1 september start. Vorig jaar waren dat er 302. Eindigen doen we dit schooljaar voorlopig met 
319 (+ nog 3 instappers in september 2017). 
 
De kleuterafdeling telt momenteel 120 kleuters: 
 

▪ 1ste peuterklas: Veerle Salaets 
▪ 1ste kleuterklas A: Ann Tilmans     
▪ 2de kleuterklas A: Kristien Willems  
▪ 2de kleuterklas B: Anke Raymaekers 
▪ 3de kleuterklas A: Linda Driesen 
▪ 3de kleuterklas B: An Coeckelbergs 
▪ Ondersteuning Wendy Houben en Greet Keunen 

 
Meester Dirk, een regent lichamelijke opvoeding, verzorgt het turnen.  
Juf Viviane, onze kinderverzorgster, biedt een helpende hand bij de kleinsten.  
 
Het lager onderwijs telt 183 leerlingen 
 

▪ 1ste leerjaar A An Rubens  
▪ 1ste leerjaar B Stefanie Dirix 
▪ 1ste leerjaar C Eline Hermans 
▪ 2de leerjaar A Piet Convents 
▪ 3de leerjaar A Nele Matheve  
▪ 3de leerjaar B Katrien Bartholomevis 
▪ 4de leerjaar Mark Swinnen 
▪ 5de leerjaar Katrien Dirix  
▪ 6de leerjaar A Chris Creten  
▪ Ondersteuning Marieke Bex 

 
Meester Dirk neemt de lessen lichamelijke opvoeding voor zijn rekening. 
Juf Daniëlle staat in voor het zorgbeleid. Zij is zorgleerkracht in het kleuteronderwijs en ook in de lagere afdeling. 
Daarenboven coördineert zij het hele zorggebeuren. Zij wordt hierin ondersteund door Hanne Convents, de 
zorgcoördinator van de scholengemeenschap. Juf Daniëlle is beleidsondersteuner en ondersteunt de directeur in zijn 
taken. 
Meester Maarten is onze ICT-coördinator. Kris Bloemen is onze technische ICT-man. 
Juf Roos onderwijst katholieke godsdienst, juf Sofie zedenleer en juf Faïza en Souad islam. 
Juf Faïza is tijdelijk afwezig en wordt ververvangen door juf Asma. 



Kenny Bloemen is ons algemeen aanspreekpunt, hij verzorgt de administratie van de school. Hij zal dit jaar full-time op 
onze school zijn. 
Juf Wendy en juf Hilde verzorgen de opvang en zijn verantwoordelijk voor het middagtoezicht. Ze krijgen hierbij hulp 
van Nathalie, Pia en Tilly.  
 
De huiswerkklas staat op maandag onder toezicht van juf Viviane, op dinsdag van juf Marieke en  
op donderdag van juf Eline. 
 
Els en Pia zorgen voor een nette en frisse school! 
 

Jarigen van augustus en september 
 

Een dikke proficiat vanwege alle juffen, meesters en kinderen aan: 
juf Daniëlle, juf Souad, juf Katrien Dirix en juf Sofie Witters en aan: 
 

KLAS NAAM  
 
 
 

 

P1  

K1 Leonore, Lander, Lieke, Emalia 

K2 A&B Vince, Alexander, Line, Mats, Jessy, 
Fien, Simon 

K3 A & B Kayetan, Ella, Lentl, Marte, Elene, 
Manon, Marie, Charlotte, Floris, 
Amaliya, Chesley 

L1 A & B & C Lene, Juul, Sam, Janne, Sander, Marie, 
Ben, Azra 

L2  Juliette, Briana, Britt 

L3 A&B Hannelore, Leonard, Aline, Laurien, 
Sam 

L4  Luke, Andreas, Emma 

L5 Stien, Amorie, Jill, Liam 

L6 Louis, Lotte, Shayan, Marie, Noah, 
Tom 

 

 

Op tijd 
 

De school start om 8u40, probeer ervoor te zorgen dat de kinderen tijdig op school zijn. Indien men te laat is, is het 
klasgebeuren volop bezig en het is voor hen niet evident om zomaar aan te sluiten bij de reeds gestarte les. We durven 
u daarom uitdrukkelijk te vragen ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in school zijn.  

Het toezicht op school door leerkrachten is georganiseerd vanaf 8.25u. Gelieve de leerlingen niet vroeger 
te sturen. Wij bieden speciaal opvang aan, zodat de vroege vogels onder toezicht op school zijn.  
Ook voor kleuters vragen wij u beleefd de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk 
in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn. Bovendien missen ze het belangrijke 
onthaalmoment. 

Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen. We 
vragen om het afscheid kort te houden en de ouders te stoppen aan de lijn aan de ingang.  
 

Kus- en Knuffelstrook 

 
Er werd aan de poort van onze school een “KUS&KNUFFELZONE” geschilderd, een initiatief van SOS Kinderdorpen. 
  
SOS Kinderdorpen is een organisatie die zich inzet voor kinderen die er alleen voor staan of die het risico lopen hun 
ouders te verliezen. Dit doen ze al meer dan 65 jaar, in meer dan 134 landen, waarvan ook 4 projecten in België. 
 
‘Zonder liefde kan een kind niet groeien’. Met deze slogan wil SOS Kinderdorpen, samen met SBS Tuilt, het belang 
van die liefdevolle aandacht ook versterken en aanmoedigen in het dagdagelijkse leven.  
Een mooi voorbeeld van die aandacht is het gaan halen en brengen van je kind van en naar school.  
Daarop is dan ook de Kus&Knuffel-zone bedacht en ontwikkeld. 
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Onze school wil in de eerste plaats een open school zijn. Bekijk deze Kus&knuffelzone dan ook niet als grens waar je 
als ouder niet voorbij mag. Laat het voor je kind eerder een hulp zijn om aan mama of papa duidelijk te maken van 
waar zij het liever zelfstandig doen.  
 
Wij zien de Kus&Knuffelzone als een extra stimulans om je kind elke ochtend aan de schoolpoort nog een 
deugddoende kus of knuffel te geven … want … inderdaad, zonder liefde kan een kind niet groeien. 
 
Het is de bedoeling dat ouders/grootouders en kinderen op deze strook even stilstaan, mekaar een dikke kus of 
knuffel geven en mekaar een fijne dag wensen. Daarna kan het kind overgelaten worden aan de goede zorgen van de 
leerkrachten. Een perfect begin van een leuke school- en werkdag! De kinderen van de lagere school gaan dan 
gewoon naar de speelplaats van de lagere school. Onze kleuters gaan ‘s morgens naar binnen langs het poortje aan 
de kleuterspeelplaats. 
 
 
 
 

Veiligheid 
 

We willen de ouders, maar ook grootouders vriendelijk verzoeken om hun wagen niet te parkeren op de parking 
van de leerkrachten. Het op-en-aan gerij op deze parking brengt kinderen en ouders die zich op de parkeerplaats 
bevinden in gevaar! Een spijtig ongeval is vlug gebeurd…  

Gelieve ook je fietsen te stationeren aan de haag aan het zebrapad. Niet aan de parking aub! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Omdat wij de veiligheid van uw (klein)kinderen vooropstellen, durven wij om uw 
medewerking hieromtrent vragen. Het betreft het verloop van de middag- en 
avondrij. Wij hanteren hier een duidelijke structuur die wij graag aan jullie 
voorstellen: 

1. Ouders van kinderen van de lagere school blijven buiten de schoolpoort zo 
dicht mogelijk bij de haag of het gebouw op hun (klein)kind wachten. Dit om 
opstopping te vermijden. 

2. Als de fietsrij van de lagere school klaar staat, mogen de (groot)ouders van de 
kleuters op de kleuterspeelplaats. 

3. De fietsrij met lagere schoolkinderen vertrekt als eerste. Er wordt nog niet 
gefietst, maar goed doorgestapt met de fiets in de hand. 

4. De voetgangersrij met lagere schoolkinderen is nu aan de beurt. Zij stappen 
per twee vlot door naar hun (groot)ouders. 

5. De (groot)ouders die hun kleuter(s) hebben afgehaald bij de juf, gaan onder 
het afdak door en sluiten aan achter de rij van de lagere school. Ze kunnen 
dan nog rustig hun fietsje nemen als ze dit bij hebben. We vragen wel achter 
de rij van het lager te blijven en niet voorbij te steken. 

6. Wees zelf het goede voorbeeld, kinderen leren daarvan. Wacht totdat de 
gemachtigde opzichter jullie overzet en steek het zebrapad al wandelend 
over (met de fiets aan de hand).  
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CLB 

Onze school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingbegeleiding  
(het CLB). 
De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich  
op de volgende domeinen: 

• het leren studeren 

• de onderwijsloopbaan 

• de preventieve gezondheidszorg 

• het psychisch en sociaal functioneren 
 
Ouders kunnen met problemen of vragen steeds terecht op school tijdens de zitdagen of op volgend adres:
 Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

Willekensmolenstraat 140 - 3500 Hasselt 
tel.011/238120 - fax 011/238115 
E-mail: pclb@limburg.be 

 
 

Afsprakennota - schoolreglement 

Het schoolreglement werd aangepast aan de laatste nieuwe regelgeving en wordt momenteel door het 
schepencollege goedgekeurd voor de vijf stedelijke scholen.  
De afsprakennota bevat (nieuwe) specifieke afspraken en regelingen die enkel gelden voor de school van Tuilt.  
Inschrijving in een school kan pas indien ouders een akkoordverklaring ondertekenen betreffende de inhoud van het 
schoolreglement én de afsprakennota.  
Om papier te besparen vinden jullie binnenkort het schoolreglement en de afsprakennota voor het schooljaar 2017 - 
2018 terug op onze website. Jullie krijgen via je kind een brief mee voor de akkoordverklaring voor het huidige 
schooljaar.  
Mogen wij u herinneren aan de engagementsverklaring die u ondertekende inzake:  

• aanwezig zijn op oudercontacten;  

• kinderen regelmatig naar school sturen;  

• meewerken aan vormen van individuele leerlingenbegeleiding;  

• positief engagement ten aanzien van de Nederlandse onderwijstaal.  
 
 

Maximumfactuur 2017-2018 en schooltoelage 

Na toepassing van de index zijn volgende bedragen van toepassing vanaf dit schooljaar:  
o kleuter € 45  

o Lager € 85  
Het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur: € 425  
Klik hier om naar de website Schooltoelage te gaan. 

 
 

Traktaties bij verjaardagen 

Bij aanvang van het schooljaar willen we u herinneren aan de afspraak over traktaties bij verjaardagen. De traktaties 
zijn geen verplichting!  
Enkel en alleen een gezond stuk fruit ofwel een koek mogen worden aangeboden aan de medeleerlingen. Best geen 
speciale verpakkingen of versieringen voorzien bij het fruit. Dit kan alleen maar leiden tot misverstanden. Geen 
presentjes voor de leerkrachten meegeven.  
Indien er andere traktaties worden aangeboden, zullen deze aan de ouders worden terugbezorgd. Gelieve de 
kinderen deze ontgoocheling te besparen.  
 

Huiswerkklas 

De huiswerkklas biedt kinderen vanaf het 2de leerjaar de kans om zelfstandig huistaken te maken en lessen te leren. 
Ouders beslissen in het begin van het schooljaar of hun kind verplicht naar de huiswerkklas gaat.  
De toezichter van de huiswerkklas verbetert geen huistaken of overhoort geen lessen. 
De kinderen worden aangemoedigd om in een rustige omgeving hun opdrachten uit te voeren. Ondersteunende hulp 
kan bestaan uit het samen overlopen van de agenda, het bemoedigen en stimuleren van het werkende kind. 
De kinderen van het 2e en 3e leerjaar werken tot omstreeks 16 u, de anderen tot 16u30in de huiswerkklas. Dan is het 
tijd voor ontspanning. Lessen en taken die dan niet werden afgerond, worden thuis verder afgewerkt.   
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Zwem- en schaatsbeurten 

 
De zwembeurten gaan in de regel om de veertien dagen door in het Stedelijk zwembad van Hasselt. Twee keer per 
schooljaar wordt een zwembeurt vervangen door een schaatsbeurt.  
Om de kinderen van onze school om veiligheidsredenen beter in het zwembad op te merken, verplichten we een rode 
badmuts. De kinderen krijgen deze badmuts eenmalig gratis vanaf de eerste zwembeurt in de derde kleuterklas. De 
muts wordt voorzien van naam en kan door het betrokken kind worden gedragen, tijdens de zwemlessen, doorheen 
heel de lagere school. Bij verlies of beschadiging kan een andere badmuts in de school worden aangekocht tegen de 
prijs van € 3.  
De scholen zijn vanaf 01/09/2000 verplicht om één jaar op de gehele schoolloopbaan basisonderwijs de kinderen 
GRATIS te laten zwemmen. Zij betalen bus- noch zwemgeld. Volgens afspraak tussen de stedelijke scholen zijn de 
gratis zwembeurten voor de kinderen van het zesde leerjaar. In alle andere klassen betalen de kinderen € 2,20. 
Kinderen die een zwempasje van de Stad Hasselt in hun bezit hebben, betalen € 1,60. De zwembeurten worden in het 
factureersysteem verrekend. Ook de 5-jarige kleuters gaan mee zwemmen ná de krokusvakantie. Deze zwembeurten 
worden gesponsord door de ouderraad, waarvoor dank!  
Het schaatsen gaat door in de “Schaverdijn” te Hasselt. Enkel lagere schoolkinderen gaan schaatsen. Ouders die 
wensen te helpen bij het aanbinden van de schaatsen zijn altijd welkom. Het schaatsen kost € 3 met of zonder huur 
van schaatsen. 
 

Eerste trimester 
 
Woensdag, 6 september 2017 zwemmen lager onderwijs 
Woensdag, 20 september 2017 zwemmen lager onderwijs 
Woensdag, 4 oktober 2017 zwemmen lager onderwijs 
Woensdag 15 november 2017 zwemmen lager onderwijs  
Woensdag 29 november 2017 zwemmen lager onderwijs  
Woensdag, 13 december 2017 zwemmen lager onderwijs 
 
Tweede trimester 
 
Woensdag, 10 januari 2018 zwemmen lager onderwijs  
Woensdag, 24 januari 2018 zwemmen lager onderwijs 
Woensdag, 7 februari 2018 zwemmen lager onderwijs 
Woensdag, 21 februari 2018 schaatsen lager onderwijs + zwemmen 3de kleuterklas 
Woensdag, 7 maart 2018  zwemmen lager onderwijs + zwemmen 3de kleuterklas 
Woensdag, 21 maart 2018 zwemmen lager onderwijs + zwemmen 3de kleuterklas 
 
Derde trimester 
 
Woensdag, 18 april 2018  schaatsen lager onderwijs + zwemmen 3de kleuterklas 
Woensdag, 2 mei 2018  zwemmen lager onderwijs + zwemmen 3de kleuterklas 
Woensdag, 16 mei 2018  zwemmen lager onderwijs + zwemmen 3de kleuterklas 
Woensdag, 30 mei 2018  zwemmen lager onderwijs + zwemmen 3de kleuterklas 
Woensdag, 13 juni 2018  zwemmen lager onderwijs + zwemmen 3de kleuterklas 
 
 
 
  



 

VERLOF EN VAKANTIEDAGEN 2017-2018 

 
Hervatten van de lessen: vrijdag, 1 september 2017 
 

VRIJE DAGEN EERSTE TRIMESTER 

 
Lokale verlofdag: vrijdag, 6 oktober 2017 
 
Pedagogische studiedag: woensdag, 11 oktober 2017 
 
Herfstvakantie: maandag, 30 oktober 2017  t/m vrijdag, 3 november 2017 
 
Wapenstilstand: zaterdag, 11 november 2017 
 
Pedagogische studiedag: woensdag, 6 december 2017 
 
Kerstvakantie: maandag, 25 december 2017 t/m vrijdag, 5 januari 2018 
 

VRIJDE DAGEN TWEEDE TRIMESTER 

 
Krokusvakantie: maandag, 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018 
 
Pedagogische studiedag: woensdag, 14 maart 2018 
 
Paasvakantie: maandag, 2 april 2018 t/m vrijdag 13 april 2018 
 
 

VRIJE DAGEN DERDE TRIMESTER 

 
Lokale verlofdag: maandag, 30 april 2018 
 
Dag van de arbeid: dinsdag, 1 mei 2018 
 
O.-L.-H.-Hemelvaart: donderdag, 10 mei 2018 t/m vrijdag, 11 mei 2018 
 
Pinkstermaandag, 21 mei 2018 
 
Laatste halve schooldag vrijdag, 29 juni 2018 
  

• woensdag, 11 oktober 2017 

• woensdag, 6 december 2017 

• woensdag, 14 maart 2018 

• vrijdag, 6 oktober 2017 

• maandag, 30 april 2018 



 

ACTIVITEITEN 
 

1. STRAPDAG 
 

Wie?  iedereen 
Wanneer?  vrijdag, 22 september 2017 
Waar?  SBS Tuilt 
 

Wat?  De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen 
van kinderen en ouders om zich op een duurzame en veilige 
manier naar school te verplaatsen. De dagelijkse functionele 
verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft impact 
op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je 
kind! 
Meebrengen?  Fiets, step, helm, fluovestje… 
 

 

 

2. Respect is niet pesten! 
 

Wie?  L4 
Wanneer?  Donderdag, 14 september 2017 
Waar?  Op school 
Wat?. Respect, niet pesten! Met dit lespakket leren kinderen dat pesten niet 

getolereerd mag worden. Ze leren zich weerbaar opstellen tegen pesters en 
opkomen voor een slachtoffer van pesterijen. 
Prijs?  Gratis 
 

 
 

 

 
 

 
 

3. Basje proper 
 

Wie?  K2A+B 
Wanneer?  dinsdag, 19 september 2017 
Waar?  Op school 
Wat? Basje Proper: Samen met Basje, de lesmascotte, leren de kleuters dat een 

goede lichaamshygiëne belangrijk is. Samen leren ze het handenwasliedje aan, 
maken ze met de juf zeepjes en leren ze hun handjes goed wassen. 
Prijs?  Gratis 
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Klas in de kijker! 

 
Peuters – P1 

Klas juf Veerle 



Berichten van de ouderraad 

Open startvergadering 
 
We willen jullie allemaal van harte uitnodigen op onze open startvergadering op donderdag 7 
september vanaf 20 u. Tijdens de vergadering wordt uitgelegd hoe de ouderraad te werk gaat. Als 
u al nieuwsgierig bent naar de werking van de ouderraad, van harte welkom! We zijn altijd op zoek 
naar nieuwe leden met frisse ideeën! 
 

Solidariteitsfond 
 

De ouderraad beheert samen met het schoolteam het solidariteitsfonds van onze school. Met het 

geld van deze speciale spaarpot willen we kinderen ondersteunen die het omwille van familiale 

omstandigheden moeilijk hebben (financieel of praktisch). Het geld van het fonds is deels 

samengesteld uit een financiële bijdrage van het schoolteam en voor het andere gedeelte uit 

opbrengsten van activiteiten van de ouderraad.  

We vinden het belangrijk dat al onze ouders op de hoogte zijn, van het bestaan van dit fonds. Als 

er ouders zijn die omwille van omstandigheden een beroep wensen te doen op dit fonds, dan 

kunnen zij contact op nemen met één van de twee vertrouwenspersonen: Debby Bollen 

(penningmeester ouderraad) of  de directeur. 

Wist u dat? .... 
 

o Onze kinderen dit schooljaar nog eens mogen genieten van de wondere wereld van 

mooie verhalen? Theater Petatje komt voor ons de voorstelling “gEDOonder” brengen! 

     

o De ouderraad weer bezig is met het organiseren van een uitdagende Quizavond? Zet 

dus vrijdag 17 november alvast in uw agenda om gezellig samen te komen quizzen! 

      

o De school het schoolfeest van schooljaar 2017-2018 mag organiseren op 6 mei?  

Leuke ideeën daarvoor zijn altijd welkom!  
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