
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018 
 

 

1. Kalender december 
 

maandag 3 december zwemmen L5-L6 
 

 

dinsdag, 4 december 
 

weerbaarheid bij kinderen – L6A 
 

▪ i.s.m. JAC Limburg 
▪ sessie 2 

woensdag 5 december PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
 

▪ school gesloten 
▪ ’t Ravotje open 

donderdag 6 december zitdag CLB 
 

 

 medisch onderzoek L6N op het CLB 
 

 
 

vrijdag 7 december vergadering leerlingenraad 
 

 

maandag 10 december zwemmen L5-L6 
 

 

dinsdag 11 december personeelsvergadering deelteam 
kleuterschool 

 

 ouderraad 
 

▪ 20u00: lerarenlokaal 

woensdag 12 december weerbaarheid bij kinderen – L6A  
 

• i.s.m. JAC Limburg 

• sessie 3 

 het goede hondenbaasjeproject  
voor L2 

 

donderdag 13 december TOBO regenbooglamp voor L5 
 

 

 TOBO Lego Mindstorms ‘basis’  
voor L6N 

 

 personeelsvergadering deelteam 
lagere school 

 

 medisch onderzoek L6A op het CLB 
 

 

vrijdag 14 december bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibtruck 

 TOBO Lego Mindstorms ‘basis’  
voor L6A 

 

maandag 17 december sporttornooi voor L1-L2 
 

▪ voormiddag 

 opendeurdag nieuwe kleuters 
geboortejaar 2017 

▪ 14u00 
▪ algemene info school + korte rondleiding 

 oudercontact lagere school 
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

dinsdag 18 december oudercontact lagere school 
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

 openklasmoment instapklas 
 

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

kerstvakantie 

woensdag 19 december oudercontact lagere school  
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

donderdag 20 december zitdag CLB 
 

 

 kerstmarkt 
 

▪ organisatie Kerstcomité Melbeek 
▪ met ondersteuning van de school, de ouderraad en KSA 
▪ vanaf 15u30 tot 21u00 - op school 

vrijdag 22 december rapport 1 lagere school 
 

 

 
 
 
 

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


 
2. Belangrijke data 
 
✓ woensdag 5 december 2018:  pedagogische studiedag 
✓ donderdag 20 december 2018: kerstmarkt 
✓ donderdag 31 januari 2019:  pedagogische studiedag 
✓ vrijdag 1 februari 2019: lokale verlofdag 

 

3. Sinterklaas 

 
Op 30 november 2018 zal de Sint een bezoekje brengen aan onze school. De kleuters zullen de 
Sint ontvangen in hun klas en de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar ontvangen 
Sinterklaas in de sporthal. Ze zullen allemaal een snoepzakje krijgen en de klassen krijgen een 
geschenk voor hun klas.  
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar worden door de Sint op vrijdag 30 november 2018 
getrakteerd op een bezoek aan de bioscoop.  
We bedanken de ouderraad voor de ondersteuning van ons sinterklaasfeest. 

     
 
 

 
 

 

4. Schoolkalender 
 

Vorig schooljaar hebben de leerlingen zelf kerstkaarten gemaakt die te koop aangeboden 
werden aan de ouders. Dit is een organisatie van de ouderraad. Dit schooljaar maakt de 
school opnieuw een kalender. De foto’s zijn gemaakt. De ouders krijgen nog de nodige info 
o.a. voor het bestellen van de schoolkalender. Het ene jaar de kerstkaarten van de 
ouderraad, het andere jaar de kalender door de school. Dan is er elk jaar op het einde van 
het eerste trimester één aanbod voor de ouders. 

 
5. Kerstmarkt 
 

 
Het Kerstcomité Melbeek organiseert met ondersteuning van de school, de 
ouderraad en de KSA een kerstmarkt ten voordele van Kom op tegen kanker. 
Iedereen is op donderdag 20 december 2018 van harte welkom op de speelplaats 
van de school tussen 15u30 en 21u00. 
 
 

Op het programma: 
- Kerstmarkt met kerstspullen gemaakt door de leerlingen van de school. 
- Een hapje te koop (ouderraad).  
- Een drankje te koop (Kerstcomité Melbeek). 
- Randanimaite voor de kinderen (KSA). 

 


