
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018 
 

 
1. Kalender oktober 
 

maandag 1 oktober LOKALE VERLOFDAG 
 

 

woensdag 3 oktober project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6K – sessie 2 

▪ i.s.m. JAC Limburg 

donderdag 4 oktober SVS shorttrack voor L6 
 

▪ schaatsbaan Hasselt 

vrijdag 5 oktober dag van de leerkracht 
 

 

 vergadering leerlingenraad 
 

 

maandag 8 oktober zwemmen voor L3 en L4 
 

 

 herfstwandeling kleuters 
 

▪ Bokrijk 
▪ de juffen zorgen voor een tussendoortje 

woensdag 10 oktober herfstwandeling voor L1-L2-L3 
 

▪ Nieuwenhoven 
▪ drankje, tussendoortje en/of stuk fruit meenemen 

 herfstwandeling voor L4-L5-L6 
 

▪ Schulensmeer 
▪ drankje, tussendoortje en/of stuk fruit meenemen 

donderdag 11 oktober zitdag CLB 
 

 

vrijdag 12 oktober bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibtruck 

 De ‘Tovermama’ voor K2 
 

▪ gratis aanbod bibliotheek Kuringen 
 

maandag 15 oktober zwemmen voor L3 en L4 
 

 

dinsdag 16 oktober ‘Drie’ voor K3 
 

▪ 13u30 - CCHa 

 personeelsvergadering deelteam 
lagere school 

 

 vergadering ouderraad 
 

▪ 20u00 
▪ lerarenlokaal 

woensdag 17 oktober project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6K – sessie 2 

▪ i.s.m. JAC Limburg 

donderdag 18 oktober personeelsvergadering deelteam 
kleuterschool 

 

 SVS shorttrack voor L6 
 

▪ sporthal school Spalbeek 
▪ moet nog bevestigd worden door SVS 

vrijdag 19 oktober dag van de jeugdbeweging 
 

 

maandag 22 oktober zwemmen L3-L4 
 

 

dinsdag 23 oktober ‘Stresskip’ voor L3 
 

▪ gratis aanbod van de mutualiteit 

 openklasmoment instapklas 
 

▪ 14u30-15u30 
▪ voor de nieuwe kleuters die instappen na de 

herfstvakantie 

woensdag 24 oktober ‘De wondere wereld van de bijtertjes’ 
 

▪ gratis aanbod van de mutualiteit 

donderdag 25 oktober zitdag CLB 
 

 

zondag 28 oktober DWARS DOOR HASSELT 
 

 

 
2. Belangrijke data 
 
✓ maandag 1 oktober 2018:  lokale verlofdag 
✓ woensdag 21 november 2018:  grootouderfeest 
✓ woensdag 5 december 2018:  Pedagogische studiedag 

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


 
3. Wijziging opdracht leerkrachten lichamelijke opvoeding 

 
Meester Toon zal vanaf 1 oktober afwezig zijn tot op het einde van het schooljaar. Juf Hanne zal bijgevolg terug 
voltijds op onze school aangesteld worden. Zij zal lichamelijke opvoeding geven aan de alle kleuters en leerlingen 
van de lagere school. Op maandag geeft Juf Hanne ook de zwemles. Op maandag zal meester Nick Vanhove de 
lessen van juf Hanne overnemen.  

  
4. Woensdag en vrijdag = fruitdag 

 
Elke woensdag kunnen de leerlingen weer genieten van een heerlijk stuk 
fruit of groente dankzij het project ‘Oog voor lekkers’ (nieuwe naam Tutti 
Frutti). Meer dan 80 % van de leerlingen schreef zich in voor dit project. De 
leerlingen die zich niet ingeschreven hebben voor dit project brengen zelf 
een stuk fruit of groente mee. Wie het fruit van Oog voor lekkers een 
bepaalde week niet kan of mag eten brengt zelf een stuk fruit mee naar 
school en neemt het stuk fruit van Oog voor lekkers mee naar huis.  
Op vrijdag is er onze 2de fruitdag. Alle leerlingen brengen zelf een stuk fruit 
mee voor de speeltijd van 10u.20.  
Met dit initiatief hopen we dat we de leerlingen kunnen aanzetten tot het eten 
van meer fruit en groenten. Dank voor jullie medewerking. 

  
5. Dag van de leerkracht 
 
Vrijdag 5 oktober 2018 = dag van de leerkracht! Op deze dag worden wereldwijd de 
leerkrachten in de bloemetjes gezet. De basisboodschap voor de leerkracht is overal dezelfde: 
“Wij waarderen u”. Op internationaal vlak gaat deze actie uit van Unesco, in Vlaanderen van 
Klasse. 

 
6. Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad is verkozen. 
De afgevaardigden komen uit het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 
Samanstelling leerlingenraad schooljaar 2018-2019: 

✓ Ketels Marie  L3T 
✓ Vanierschot Ella  L3A 
✓ Spaas Emile  L4MC 
✓ Vanspauwen Brent L4K 
✓ Ferket Rainier  L5L 
✓ Vanneste Lander  L5J 
✓ Fisette Tobias  L6A 
✓ Berden Berthen  L6N 

Proficiat en veel succes. 
De eerste vergadering van de leerlingenraad is gepland op vrijdag 5 oktober 2018. 

 
 
 
4. Leerlingenraad 
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7. Rapporten - oudercontacten 

 
Om de ouders te rapporteren over de resultaten, vorderingen, attitudes en eventuele zorgen van 
hun kind(eren) gebruiken wij als school verschillende kanalen: het heen-en-weerschriftje bij de 
kleuters (via Gimme), de agenda in het lager onderwijs, e-mail, formele en informele contacten, 
overlegmomenten met leerkracht-zorgteam-directie-CLB, werkjes, schriften en toetsen die mee 
naar huis gegeven worden, infoavonden, het rapport en de oudercontacten. 
De leerlingen krijgen drie rapporten, de laatste dag voor de kerst-, de paas- en de zomervakantie. 
 

✓ week 41 (week van 8 oktober):  oudercontact L1 
✓ week 43 (week van 22 oktober):  oudercontact L2-L3-L4-L5-L6 
 De ouders ontvangen een uitnodiging van de leerkracht. 

  

8. Verloren voorwerpen 

 
Gelieve persoonlijke spullen van de leerlingen te voorzien van naam en voornaam. Op deze 
manier kunnen we misschien de grote hoeveelheid verloren voorwerpen verminderen. De 
verloren voorwerpen worden centraal verzameld in de gang van de sporthal (ter hoogte van de 

kleedkamers) en in de gang van de kleuterschool (achter de dubbele deur ter hoogte van de toiletten). 
Er hangen na één maand al verschillende spullen te wachten op de eigenaar! Kom gerust een 
kijkje nemen op de twee plaatsen. 

 

                       
 
verzamelplaats 1 – kleuterschool                                      verzamelplaats 2 - sporthal 
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