
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 
 

 

1. Kalender januari 
 

maandag 7 januari zwemmen L2 
 

 

 sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

dinsdag 8 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

 Binnenbeest voor L1 en L2  
 

• CCHa 

woensdag 9 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

donderdag 10 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

vrijdag 11 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

maandag 14 januari zwemmen L2 
 

 

 schaatsen L3-L4-L5-L6 
 

▪ handschoenen verplicht 
▪ kandidaat-helpers:  e-mail aan de klasleerkracht 

 bezoek aan het ziekenhuis voor K2A 
 

 

dinsdag 15 januari vergadering leerlingenraad 
 

 

 ouderraad 
 

• 20u00:  lerarenlokaal 

donderdag 17 januari zitdag CLB 
 

 

 bezige bijtjes voor K3E 
 

• gratis aanbod bibliotheek Kuringen 

 infomoment studieadvies CLB voor de 
leerlingen van L6 

 

 nieuwjaarsreceptie ouderraad 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

 bezoek aan het ziekenhuis voor K2A 
 

 

vrijdag 18 januari toneelvoorstelling ‘School zonder 
pesten’ voor de lagere school 

▪ zaal Ludovicus 
▪ 3 voorstellingen: voor elke graad een andere 

voorstelling 

maandag 21 januari zwemmen L1 
 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 1ste leerjaar:  e-
mail aan de klasleerkracht 

 schaatsen L3-L4-L5-L6 
 

▪ handschoenen verplicht 

▪ kandidaat-helpers:  e-mail aan de klasleerkracht 

 opendeurdag nieuwe kleuters 
geboortejaar 2017 

▪ 14u00 
▪ algemene info school + korte rondleiding 

 infoavond schoolrijpheid CLB voor de 
ouders van K3 

▪ 20u00 - eetzaal 
▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

dinsdag 22 januari  workshop i-learning voor L6 
 

▪ handelschool Hasselt 

donderdag 24 januari  personeelsvergadering 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibtruck 

 bezige bijtjes voor K3R 
 

• gratis aanbod bibliotheek Kuringen 

 De passant voor L3 en L4 
 

• CCHa 

vrijdag 25 januari  bibtruck  
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibtruck 

 vaccinatie op school door CLB voor 
leerlingen L5 
 

 

maandag 28 januari zwemmen L1 ▪ kandidaat-helpers bij omkleden 1ste leerjaar:  e-mail 
aan de klasleerkracht 

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


 
 schaatsen L3-L4-L5-L6 

 

▪ handschoenen verplicht 
▪ kandidaat-helpers:  e-mail aan de klasleerkracht 

dinsdag 29 januari  openklasmoment instapklas 
 

▪ 14u30 – 15u30 
▪ voor de nieuwe kleuters die instappen op 04.02 

woensdag 30 januari 
 

respect = niet pesten voor L4 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

 pannenkoekenfestijn 
 

▪ organisatie ouderraad 

donderdag 31 januari PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
 

▪ op school (zaal Ludovicus) 
 

2. Belangrijke data  

 
✓ woensdag 30 januari 2019: pannenkoekenfestijn 
✓ donderdag 31 januari 2019:  pedagogische studiedag 
✓ vrijdag 1 februari 2019: lokale verlofdag 
✓ vrijdag 22 februari: kienavond 

 

3. Kerstmarkt  

 
Bedankt voor jullie aanwezigheid op onze kerstmarkt. Jullie kochten massaal de 
knutselwerkjes van de leerlingen. 
En dat allemaal voor het goede doel: ‘Kom op tegen kanker’. 
 
Andere acties voor het goede doel van de kerstmarkt. 

- Het verzamelen van bronzen muntjes. 
Resultaat: € 545,67 

- De leerlingen van L5 verkochten in hun familie en buurt wafels en 
koekjes die ze zelf op school maakten. Opbrengst: € 352,00. 

- De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar verkochten tijdens de speeltijd wafels en cake. Een 
initiatief van de leerlingenraad. 
Opbrengst: € 687,00.         

 

4. Pannenkoekenfestijn  

 
Op vrijdag 30 januari 2019 organiseert de ouderraad het pannenkoekenfestijn. Naar jaarlijkse 
traditie trakteert de ouderraad ook dit jaar alle kinderen en leerkrachten op heerlijke pannenkoeken.  
Dank aan de ouderraad voor dit initiatief en hun vrijwillige inzet! 

 
 

5. Vrijwilligers 

 
Dank aan alle vrijwilligers voor de hulp bij het schoolleven. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de 
helpers bij het project ‘Tutti Frutti’, de helpers bij het zwemmen, de leden van de ouderraad, de 
leden van de schoolraad, voorlees(groot)ouders, knutsel(groot)ouders en alle helpende handen bij 
allerhande klas- en schoolactiviteiten. Hopelijk mogen we in 2019 op jullie hulp blijven rekenen! 

 snoeool! 

6. Bronzen medaille Vlaamse Stichting Verkeerskunde 

 
Het afgelopen schooljaar hebben we samen met de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde aan verkeer en mobilteit gewerkt: 
- autoluwe schoolweek 
- Sam de verkeersslang 
- dode-hoek-koffer 
- dragen van het fluo-vestje 
- verkeersveiligheid schoolomgeving 
- spel ‘in vervoering’ voor L5 
- deelname aan het Grote Voetgangersexamen voor L4 
- deelname aan de Grote Verkeerstoets voor L5 
- deelname aan het Grote Fietsexamen voor L6 
- aandacht voor verkeerseducatie tijdens de lessen W.O. 

 
Voor onze inspanningen m.b.t. de verkeerseducatie werden we voor 2018 beloond met een bronzen medaille.      
 
 



 
 

 


