
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018 
 

 

1. Kalender november 
 

maandag 5 november zwemmen voor L5 en L6 
 

 

 medisch onderzoek L1K 
 

▪ 8u40 tot 13u00 op het CLB 
▪ lunchpakket meenemen 

donderdag 8 november zitdag CLB 
 

 

 infoavond 1 Triple P – organisatie 
ouderraad  
 

• 19u30 – eetzaal 

• voor de ouders die ingeschreven zijn 

 intergenerationeel project voor K3 
 

▪ bezoek aan rusthuis Salvator 

▪ kleuters doen een activiteit met de bewoners 

vrijdag 9 november vergadering leerlingenraad 
 

• tijdens de middagspeeltijd 

 bezoek aan bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibtruck 

 Tobor voor K1 
 

▪ voorleesproject voor K1 
▪ in de bibtruck 

maandag 12 november zwemmen voor L5 en L6 
 

 

dinsdag 13 november vergadering ouderraad 
 

• 20u00:  lerarenlokaal 

 tafeltennisinitiatie voor L4-L5-L6 • tijdens de lessen L.O. 

• i.s.m. tennistafelclub TTC 

woensdag 14 november project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6A 

• i.s.m. JAC Limburg 

• sessie 1 
 

donderdag 15 november  Maimuna, kinderrechten in noord en 
zuid voor L5 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

 infoavond 2 Triple P – organisatie 
ouderraad  
 

• 19u30 – eetzaal 

• voor de ouders die ingeschreven zijn 

 SVS alles met de bal voor L4 
 

▪ Diepenbeek 

maandag 19 november zwemmen voor L5 en L6 
 

 

dinsdag 20 november schatten van voeding voor L2 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

woensdag 21 november grootouderfeest - kleuterschool 
 

▪ voormiddag - grootouders zijn welkom vanaf 9u00 
▪ start om 9u30 en einde voorzien om 12u15 

 Jan de Kinder voor L1 
 

▪ aanbod bibliotheek Kuringen 

donderdag 22 november zitdag CLB 
 

 

 personeelsvergadering 
 

 

vrijdag 23 november evacuatieoefening 
 

▪ aangekondigde oefening 
▪ voor de hele school 

maandag 26 november zwemmen voor L5 en L6 
 

 

dinsdag 27 november Maquette, een theatertriller op schaal 
voor L5 en L6 
 

• CCHa 

woensdag 28 november project ‘Weerbaarheid bij kinderen’ 
voor L6A 

• i.s.m. JAC Limburg 

• sessie 2 
 

vrijdag 30 november Sinterklaas op school  • voormiddag 

• voor kleuters en leerlingen L1-L2-L3 
 

 Sinterklaas in de bioscoop • de Sint trakteert op een film - voormiddag 

• voor leerlingen L4-L5-L6 

Stedelijke Basisschool Rapertingen 
Bieststraat 40u 
3500 Hasselt 
tel.: 011/27 20 66 
gsm: 0476/433 288 
e-mail: sbs.rapertingen@hasselt.beu 
website: www.sbsrapertingen.be 
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2. Belangrijke data 

 
✓ woensdag 21 november 2018:  grootouderfeest - kleuterschool 
✓ week 48 (26.11.2018-30.11.2018):  oudercontact kleuterschool 
✓ woensdag 5 december 2018:  pedagogische studiedag 
✓ donderdag 31 januari 2019: pedagogische studiedag  
✓ vrijdag 1 februari 2019: lokale verlofdag 

 

3. Kerstmarkt 
  
Kerstcomité Melbeek (bewoners Melbeekstraat) organiseert dit jaar voor de eerste 
keer een kerstmarkt.  
De kerstmarkt zal plaatsvinden op school op donderdag 20 december 2018 van 
15u15 tot 21u00.  
De school, de ouderraad en de KSA van Rapertingen ondersteunen het kerstcomité 
Melbeek met deze organisatie. De leerlingen knutselen mooie dingen om te verkopen 
op de kerstmarkt. De ouderraad zal een eetstand organiseren. De KSA zorgt voor de 
randanimatie. 

 
Volgend schooljaar organiseren we dan opnieuw de halloween-activiteit bij het begin van de herfstvakantie. 
Schooljaar 2018-2019: kerstmarkt 
Schooljaar 2019-2020: halloween-activiteit 
 

4. Afval 
  
Leerlingen nemen het afval dat ze bij hebben op school terug mee naar huis (lege flesjes, 
verpakkingen, …) op uitzondering van GFT-afval. Om zwerfafval op de speelplaats te 
vermijden is het verboden dat leerlingen verpakkingen mee naar de speelplaats nemen. Het 
best breng je dus koekjes, fruit, … mee naar school in een koekendoos en drank in een 
herbruikbare beker. Schrijf er wel goed je naam op en neem ze terug mee naar huis. 
Bedankt voor jullie medewerking. 

 

5. Helm op fluo top 
 
De actie ‘Helm op fluo top’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
loopt tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie. 
Met deze actie zetten we het dragen van het fluovestje nog eens in de kijker: 
toch zo belangrijk voor je eigen veiligheid tijdens de winterse dagen. De 
leerlingen van de lagere school kunnen door het dragen van een fluo-vestje 
een sticker verdienen. Draag je ook nog een fietshelm dan verdien je nog een extra sticker. 
Kleef al je stickers op je spaarkaart. Bij 15, 33 en 65 gespaarde stickers verdien je een leuke 
beloning. Zie infofolder en spaarkaart die de leerlingen van de lagere school mee naar huis 
krijgen.  
 

 
 

SBS Rapertingen laat zich zien! 
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6. Gebruikte batterijen 

 
Helpt u ook mee aan het inzamelen van lege batterijen? U helpt er het milieu mee en het 
levert extra (sport)materiaal op voor de school en de kinderen. Lege batterijen mogen 
daarom mee naar school gegeven worden. Ze worden op school verzameld (containerpark 
en inkomhal sporthal) in een veilige en afgesloten container van Bebat. Deze erkende 
organisatie staat ook in voor het ophalen en het verwerken van de ingezamelde batterijen. 
Een vol vat batterijen levert de school een aantal punten op. Deze punten kunnen we 
omruilen tegen (sport)materiaal uit het aanbod van Bebat.  
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