
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF JULI 2019 
 

 

1. Kalender augustus en september 
 

dinsdag 27 augustus personeelsvergadering 

 

 

woensdag 28 augustus infomoment voor ouders van 

instappers van geboortejaar 2017 

▪ 19u00:  eetzaal 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

donderdag 29 augustus opendeurdag 

 

▪ 17u30  – 19u00 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

maandag 2 september  start van het nieuwe schooljaar 

 

 

woensdag 4 september infoavond kleuterschool 

 

▪ 19u00:  klaslokaal 

donderdag 5 september  infoavond lagere school 

 

▪ L1-L2-L3:  19u00:  klaslokaal 

▪ L4-L5-L6:  20u15:  klaslokaal 

 

2. Start nieuwe schooljaar 
 
Op donderdag 29 augustus 2019 tussen 17u30 en 19u00 organiseren wij onze opendeurdag.  De leerkrachten 
heten u van harte welkom in hun klas om een kijkje te komen nemen en om kennis te maken. 
 
De lessen starten opnieuw op maandag 2 september 2019. 
 
In het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we een infoavond voor de ouders: 
▪ Woensdag 4 september 2019 om 19u00:  Kleuterschool 
▪ Donderdag 5 september 2019 om 19u00:  L1-L2-L3 
▪ Donderdag 5 september 2019 om 20u15:  L4-L5-L6 
Deze infoavond gaat door in het klaslokaal.  Er wordt dan algemene schoolinfo en specifieke klasinfo gegeven. 
 

 
 

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. Organisatie schooljaar 2019-2020 
 
Het schooljaar is afgelopen.  De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn bijna afgerond.  We 
organiseren 7 kleuterklassen en 12 klassen lager onderwijs.  Samen met de ondersteuning van het 
zorgteam proberen we alle kinderen de nodige ontwikkelingskansen te bieden. 
 
De school is bereikbaar op sbs.rapertingen@hasselt.be. 
 

4. Lokale verlofdagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2019-2020 
 
▪ Lokale verlofdagen schooljaar 2019-2020: 

- Maandag 30 september 2019 
- Vrijdag 7 februari 2020 

 
▪ Pedagogische studiedagen schooljaar 2019-2020 : 

- Vrijdag 6 december 2019 
- Woensdag 29 januari 2020 

 

5. Andere belangrijke data schooljaar 2019-2020 
 

✓ maandag 28.10.19 t.e.m. vrijdag 01.11.19:  herfstvakantie 
✓ maandag 11 november 2019: vrije dag 
✓ maandag 23.12.19 t.e.m. vrijdag 03.01.20:  kerstvakantie 
✓ maandag 24.02.20 t.e.m. vrijdag 28.02.20:  krokusvakantie 
✓ maandag 06.04.20 t.e.m. vrijdag 17.04.20:  paasvakantie 
✓ 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 

 

6. Bedankt 
 

De vele helpers bij het schoolleven werden afgelopen week in de bloemetjes gezet. 
Dank jullie wel voor jullie inzet voor onze leerlingen en school ! 
 
Bedankt ouderraad ! 
Bedankt collega’s van het middagtoezicht ! 
Bedankt vrijwilligers van het project ‘oog voor lekkers’ voor het wekelijks schillen van het fruit voor onze kleuters. 
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7. E-mailadressen 
 
Alle personeelsleden hebben een werk-mailadres nl. voornaam.familienaam@hasselt.be. 
Gelieve steeds dit e-mailadres te gebruiken in de communicatie met het personeel. 
 
 
 
 

8. Typelessen in L4 
 
Volgend schooljaar bieden we de leerlingen van het 4de leerjaar opnieuw een typecursus aan op school.  (Online 
programma waarmee de leerlingen thuis ook kunnen oefenen.)  De juffen geven deze typecursus aan alle leerlingen 
van het 4de leerjaar.  De lessen gaan door in de computerklas die voor deze typelessen en andere ICT-activiteiten 
gebruikt  kan worden.  Na de lessen krijgen de leerlingen de kans om een examen af te leggen en hun typediploma 
te halen. 
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