
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019 
 

 
 

1. Kalender november 
 

dinsdag 5 november zitdag CLB 
 

 

donderdag 7 november  intergenerationeel project voor K3 
 

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

vrijdag 8 november bibtruck 
 

 

 voorleesmaand voor K1 in de bibtruck 
 

 

 vergadering leerlingenraad 
 

 

maandag 11 november VRIJE DAG 
 

 

dinsdag 12 november  vergadering ouderraad 
 

• 20.00 uur:  lerarenlokaal 

vrijdag 15 november schoolreis L4-L5-L6  
 

• Efteling 

maandag 18 november medisch onderzoek L4MC 
 

• op school 

• voormiddag 

 schaatsen L3-L4-L5-L6 
 

• handschoenen verplicht 

• kandidaat helpers: stuur een e-mail naar de 
klasleerkracht 

 personeelsvergadering 
 

 
 

dinsdag 19 november zitdag CLB 
 

 
 

 Basje Proper voor K2 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

donderdag 21 november  stresskip voor L3 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

 Lego-league voor L5 
 

 

maandag 25 november medisch onderzoek L4KA 
 

▪ op school 
▪ voormiddag 

 schaatsen voor L3-L4-L5-L6 
 

• handschoenen verplicht 

• kandidaat helpers: stuur een e-mail naar de 
klasleerkracht 

 oudercontact kleuterschool (week 48) 
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 

woensdag 27 november Siska Goeminne vertelt voor L5 
 

▪ bibliotheek Kuringen 

 de wondere wereld van de bijtertjes 
voor L1 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

 
2. Belangrijke data 

 
✓ week 48 (25.11.2019-29.11.2019):  oudercontact kleuterschool 
✓ vrijdag 6 december 2019:    pedagogische studiedag 
✓ woensdag 29 januari 2020:   pedagogische studiedag  
✓ vrijdag 7 februari 2020:   lokale verlofdag 

 

3. Schoolreizen 
 

➢ K1:  vrijdag 15 mei 2020:  ’t Speelmijntje - Genk 

➢ K2-K3:  vrijdag 15 mei 2020:  Tarzan en Jane – Heusden-Zolder 

➢ L1-L2-L3:  maandag 29 juni 2020:  Speelstad - Nederland 

➢ L4-L5-L6:  vrijdag 15 november 2019:  de (winter)Efteling - Nederland 

 

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 
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4. Afval 
  
Leerlingen nemen het afval dat ze bij hebben op school terug mee naar huis (lege flesjes, 
verpakkingen, …) op uitzondering van GFT-afval. Om zwerfafval op de speelplaats te 
vermijden is het verboden dat leerlingen verpakkingen mee naar de speelplaats nemen. Het 
best breng je dus koekjes, fruit, … mee naar school in een koekendoos en drank in een 
herbruikbare beker. Schrijf er wel goed je naam op en neem ze terug mee naar huis. 
Bedankt voor jullie medewerking. 

 

5. Helm op fluo top 
 
De actie ‘Helm op fluo top’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
loopt tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie. 
Met deze actie zetten we het dragen van het fluovestje nog eens in de kijker: 
toch zo belangrijk voor je eigen veiligheid tijdens de winterse dagen. De 
leerlingen van de lagere school kunnen door het dragen van een fluo-vest 
een sticker verdienen. Draag je ook nog een fietshelm dan verdien je nog een extra sticker. 
Kleef al je stickers op je spaarkaart. Bij 15, 33 en 65 gespaarde stickers verdien je een leuke 
beloning. Zie infofolder en spaarkaart die de leerlingen van de lagere school mee naar huis 
krijgen.  
 

SBS Rapertingen laat zich zien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Gebruikte batterijen 

 
Helpt u ook mee aan het inzamelen van lege batterijen? U helpt er het milieu mee 
en het levert extra (sport)materiaal op voor de school en de kinderen. Lege 
batterijen mogen daarom mee naar school gegeven worden. Ze worden op school 
verzameld (containerpark en inkomhal sporthal) in een veilige en afgesloten 
container van Bebat. Deze erkende organisatie staat ook in 
voor het ophalen en het verwerken van de ingezamelde 
batterijen. Een vol vat batterijen levert de school een aantal 
punten op. Deze punten kunnen we omruilen tegen 

(sport)materiaal uit het aanbod van Bebat. Op dit moment is er de actie ‘dubbele punten’ 
waarmee de school dubbele punten kan verdienen voor een vol vat batterijen. Batterijen 
verzamelen en meebrengen naar school is dus de boodschap! 

 

7. Politie: oproep verkeersveiligheid 
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