
 
 
 
 

  
 

NIEUWSBRIEF APRIL 2019 
 

 
 

1. Kalender april 
 
maandag 1 april zwemmen K3 

 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 3de kleuterklas:  
    e-mail aan de klasleerkracht 

 theaterweek L3 
 

▪ zaal Ludovicus 

 medisch onderzoek L4K 
 

 

dinsdag 2 april theaterweek L3 
 

▪ zaal Ludovicus 

 openklasmoment instapklas 
 

▪ 14u30 – 15u30 

 personeelsvergadering deelteam 
lagere school 

 

 medisch onderzoek L4MC 
 

 

woensdag 3 april theaterweek L3 
 

▪ zaal Ludovicus 

donderdag 4 april theaterweek L3 
 

▪ zaal Ludovicus 

vrijdag 5 april theaterweek L3 
 

▪ zaal Ludovicus 

 rapport 2 
 

 

donderdag 18 april secretaressedag 
 

 
 

maandag 22 april paasmaandag 
 

 

dinsdag 23 april zeeklassen L5-L6 
 

▪ Oostduinkerke 

 ouderraad  
 

▪ 20u00 
▪ lerarenlokaal 

woensdag 24 april zeeklassen L5-L6 ▪ Oostduinkerke 

donderdag 25 april personeelsvergadering deelteam 
kleuterschool 

 

 zeeklassen L5-L6 
 

▪ Oostduinkerke 

 zitdag CLB 
 

 

vrijdag 26 april zeeklassen L5-L6 
 

▪ Oostduinkerke 

 bezoek aan de boerderij voor K2 
 

 

zaterdag 27 april  lentefeest  voor leerlingen L6 
 

 

zaterdag 28 april lentefeest voor leerlingen L1 
 

 

maandag 29 april zwemmen K3 
 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 3de kleuterklas:  

 e-mail aan de klasleerkracht 

 farm on wheels voor de kleuterschool 
 

 

dinsdag 30 april de grote verkeerstoets L5 
 

  

 

2. Belangrijke data 
 
 
✓ dinsdag 1 mei 2018:  vrije dag 
✓ zondag 26 mei 2019:  vormsel Rapertingen 
✓ donderdag 30 mei 2019:  vrije dag – eerste communie Rapertingen 
✓ vrijdag 31 mei 2019:  vrije dag 
✓ maandag, 10 juni 2019: pinkstermaandag 
✓ donderdag, 27 juni 2019: oudercontacten + BBQ 

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. Lentefeest 
 

 
Op zaterdag 27 april zullen 4 leerlingen van het 6de leerjaar hun lentefeest vieren en op zondag 
28 april 2019 zullen 7 leerlingen van het 1ste leerjaar hun lentefeest vieren.  
Gefeliciteerd aan deze leerlingen en hun ouders en maak er een leuke dag van! 

 
4. Fietsenparking 

  

 
De fietsenparking wordt elke schooldag afgesloten bij het begin van de lessen. 
’s Avonds wordt de parking om 17u00 afgesloten door de begeleiders van de 
buitenschoolse opvang. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat fietsen 
zoveel mogelijk beschermd zijn tegen diefstal en vandalisme. Neem zelf ook de 
nodige preventieve maatregelen. Sluit je fiets steeds, ook in de fietsenstalling. Laat 
geen waardevolle voorwerpen aan de je fiets hangen.  

 

5. Het ‘Grote voetgangersexamen’ voor L4 
 
Op donderdag 28 maart 2019  hebben de leerlingen van het 4de leerjaar deelgenomen aan ‘Het 
Grote Voetgangersexamen’. Dit is een praktijkexamen waarin we testen of de kinderen uit het 
4de leerjaar klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen. Op school hebben ze de 
vijf basisvaardigheden die tijdens Het Grote Voetgangersexamen getest worden grondig 
ingeoefend. Oefenen gebeurde eerst op de speelplaats, maar nadien ook in het echte verkeer. Het 
Grote Voetgangersexamen is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en 
wordt ondersteund door de politie. Het 5de leerjaar neemt deel aan ‘De Grote Verkeerstoets’ en 
het 6de leerjaar aan ‘Het Grote Fietsexamen’. 

 

 


