
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF MEI 2019 
 

 

1. Kalender mei 
 

woensdag 1 mei VRIJE DAG 
 

 

donderdag 2 mei op avontuur in piratenland voor K2 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

vrijdag 3 mei vergadering leerlingenraad 
 

 

 ijsparadijs voor K2 en K3 
 

▪ SVS 
▪ Schaatsbaan Hasselt 

maandag 6 mei zwemmen K3 
 

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

woensdag 8 mei 
 

Het grote fietsexamen voor L6 
 

 

donderdag 9 mei zitdag CLB 
 

 

vrijdag 10 mei bibtruck 
 

 

zondag 12 mei moederdag 
 

 

maandag 13 mei zwemmen K2  
 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 2de kleuterklas:  
e-mail aan de klasleerkracht 

 
 

start autoluwe schoolweek 
 

 

 verkeerspark en sportbos voor L3 
 

▪ sportdomein Kiewit 

dinsdag 14 mei  fietscontrole L2-L4-L6 
 

 
 

 bezoek aan de sluis in Godsheide voor L4 
 

▪ met de fiets 

 ouderraad 
 

▪ 20u00 

woensdag 15 mei brood bakken voor L2 
 

 

 fietsgraveren 
 

 

donderdag 16 mei vrachtwagen met zeil voor L6  
 

 

vrijdag 17 mei afsluiting autoluwe schoolweek met 
sponsortocht 

▪ Namiddag 

maandag 20 mei  zwemmen K2 
 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 2de kleuterklas:  
e-mail aan de klasleerkracht 

 personeelsvergadering 
 

 

donderdag 23 mei  zitdag CLB  
 

▪ namiddag 
▪ Kiewit 

 intergenerationeel project voor K3 
 

▪ bezoek aan rusthuis Salvator 
▪ kleuters doen een activiteit met de bewoners 

vrijdag 24 mei schoolreis kleuterschool 
 

▪ Kinderrijck Bilzen 

vrijdag 26 mei Vormsel Rapertingen 
 

 

maandag 27 mei  natuurklassen L5 ▪ Kinderboerderij Kiewit  

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 1 mei 2019: Vrije dag 
✓ zondag 26 mei 2019: Vormsel Rapertingen 
✓ donderdag 30 mei 2019: O.L.H.-Hemelvaart – Eerste Communie Rapertingen 
✓ maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag 
✓ maandag 24 juni 2019: Proclamatie 6de leerjaar 
✓ donderdag 27 juni 2019: Oudercontacten en BBQ (organisatie ouderraad) 
✓ vrijdag 28 juni 2019: Uitreiking kleuterdiploma’s 3de kleuterklas – voormiddag 

 

3. Belangrijke data schooljaar 2019-2020 
 
✓ donderdag 29 augustus 2019: opendeurdag – 17u30 tot 19u00 
✓ maandag 2 september 2019: eerste schooldag 
✓ maandag 30 september 2019: lokale verlofdag 
✓ maandag 11 november 2019: vrije dag 
✓ vrijdag 6 december 2019: pedagogische studiedag 
✓ woensdag 29 januari 2020: pedagogische studiedag 
✓ vrijdag 7 februari 2020: lokale verlofdag 
✓ vrijdag 1 mei 2020: vrije dag 
✓ donderdag 21 mei 2020: vrije dag 
✓ vrijdag 22 mei 2020: vrije dag 
✓ maandag 1 juni 2020: vrije dag 
✓ zaterdag 6 juni 2020: schoolfeest 

 

4. Autoluwe schoolweek 
 

De provincie Limburg organiseert, in samenwerking met alle Limburgse steden en gemeenten, jaarlijks 
de ‘autoluwe schooldagen’.  Wij organiseren een autoluwe schoolweek van maandag 13 mei 2019 
t.e.m. vrijdag 17 mei 2019.  We roepen alle leerlingen en ouders op om tijdens deze week op een 
duurzame manier de woon-schoolpendel te doen.  Kom te voet naar school of maak gebruik van de 
fiets of het openbaar vervoer.  Hopelijk werkt het weer ook een handje mee.  We sluiten op vrijdag 17 
mei 2019 in de namiddag de autoluwe schoolweek af met een sponsortocht.  
Verdere info met alle activiteiten volgt. Zie ook maandplanning bovenaan nieuwsbrief. 

 

5. Het ‘Grote Fietsexamen’ voor L6 
 
Op woensdag 8 mei 2019 nemen de leerlingen van het 6de leerjaar deel aan ‘Het Grote 
Fietsexamen’.  Dit is een praktijkexamen op een uitgestippeld parcours in de Heilig Hartwijk, waarin 
we testen of de kinderen uit het 6de leerjaar klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te 
fietsen.  Politieagenten beoordelen de leerlingen.  Op school oefenen we de basisvaardigheden die 
tijdens Het Grote Fietsexamen getest worden, grondig in.  Het Grote Fietsexamen is een initiatief 
van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en wordt ondersteund door de politie. 
 

6. Vormsel – Eerste Communie 
 
Op zondag 26 mei 2019 doen 26 leerlingen van onze school hun Vormsel in Rapertingen. 
Op donderdag 30 mei 2019 doen 29 leerlingen hun Eerste Communie in Rapertingen. 
Gefeliciteerd aan deze leerlingen en hun ouders en maak er een leuke dag van! 

 

7. Schoolreizen 
 

 
dinsdag 28 mei natuurklassen L5 

 

▪ Kinderboerderij Kiewit  

 openklasmoment instapklas 
 

▪ 14u30 

donderdag 30 mei  O.-L.-H.-Hemelvaart  
 

 

 eerste communie Rapertingen 
 

 

vrijdag 31 mei  brugdag 
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➢ K1-K2-K3:   vrijdag 24 mei 2019:  Kinderrijck 

➢ L1-L2-L3:   maandag 17 juni 2019:  Gaiazoo 

➢ L4-L5-L6:   maandag 3 juni 2019:  Toverland            
 
 

8. Voor het goede doel! 
 

De acties van verschillende klassen voor het project Los Gorriones brachten  
€ 560,00  op. Een recordbedrag. 
 http://www.losgorriones.be/vzw/Home.html 
 
 

Ook de Damiaanactie heeft dit jaar weer heel wat geld opgebracht door de 
verkoop van pennen, nl. € 455,00  
 
Bedankt aan de leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken voor hun inzet. 
Een dikke pluim en een dikke proficiat aan alle leerlingen en hun ouders voor dit prachtig resultaat! 

 

9. Zonneslimme school 
 

Samen met de ouderraad wil de school een zonneslimme school zijn.  We willen 
leerlingen en ouders informeren over de gevaren van blootstelling aan de zon en 
sensibiliseren om zich voldoende te beschermen tegen de zon.  De kleuters en leerlingen 
worden geïnformeerd door leden van de ouderraad en de leerkrachten.  We organiseren  
‘smeerklasjes’ zodat leerlingen leren hoe ze zich moeten insmeren.  We starten het 
project – waarmee we twee schooljaren geleden zijn gestart – opnieuw op bij het eerste 
mooie zonnige weer van de maand mei. 
 

 
✓ Enkele ouders gaan in de maand mei in alle kleuterklassen langs voor een ‘smeerklasje’.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ De school is op zoek naar een nieuwe lading zonnecrème voor het gebruik in de 
kleuterschool?  Kan jij ons hierbij helpen? 
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▪ Lenteweer ! 
 

▪ Kom met de fiets of te voet naar school ! 
 

➢ Kinderen leren al doende hoe ze zich veilig moeten gedragen in 
het verkeer ! 

➢ Goed voor je gezondheid ! 
➢ Goed voor het milieu ! 
➢ Vermindering van het aantal auto’s aan school ! 
➢ Goed voor de veiligheid in de schoolomgeving. 
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