
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019 
 

 

1. Kalender december 
 

maandag 2 december schaatsen L3-L4-L5-L6 
 

▪ handschoenen verplicht 
▪ kandidaat helpers: stuur een e-mail naar de 

klasleerkracht 

dinsdag 3 december 
 

zitdag CLB 
 

 

 Sinterklaas op bezoek in school 
 

▪ voor de kleuters en de leerlingen van L1-L2-L3 
▪ voormiddag 

 personeelsvergadering deelteam 
kleuterschool 

 

donderdag 5 december Sint in de bioscoop voor L4-L5-L6 
 

▪ voor de leerlingen van L4-L5-L6 in Kinepolis 
▪ voormiddag 

vrijdag 6 december PEDAGOGISCHE STUDIEDAG ▪ school gesloten 
▪ ’t Ravotje open 

maandag 9 december schaatsen L3-L4-L5-L6 
 

▪ handschoenen verplicht 
▪ kandidaat helpers: stuur een e-mail naar de 

klasleerkracht 

dinsdag 10 december vergadering ouderraad 
 

 

 bezoek aan Provinciale Middenschool 
van Diepenbeek voor leerlingen L6 

▪ namiddag 

donderdag 12 december TOBO regenlamp voor L5J 
 

 

 personeelsvergadering deelteam 
lagere school 

 

vrijdag 13 december bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibliotheektruck 

 vergadering leerlingenraad 
 

 

 TOBO regenlamp voor L5L 
 

 

maandag 16 december opendeurdag nieuwe kleuters 
geboortejaar 2018 

▪ 14.00 uur – eetzaal 
▪ voor kandidaat ouders nieuwe instappers 

 oudercontact lagere school (week 51) 
 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging via e-mail 
▪ inschrijven via link in e-mail 

dinsdag 17 december zitdag CLB  
 

 openklasmoment instapklas 
 

▪ 14.30 uur – 15.30 uur 

vrijdag 20 december rapport 1  
 
 

 

2. Belangrijke data 
 
✓ vrijdag 6 december 2019:  pedagogische studiedag 
✓ week van 16 december 2019: oudercontacten lagere school 
✓ woensdag 29 januari 2020:  pedagogische studiedag 
✓ vrijdag 7 februari 2020: lokale verlofdag 
✓ zaterdag 6 juni 2020: schoolfeest 

 

3. Kerstkaarten 
 
De ouderraad organiseert dit schooljaar weer een verkoop van originele kerstkaarten, 
gemaakt door de grootste kunstenaars van de wereld, namelijk uw eigen 
kind(eren).  In de maand oktober en november maakte uw kind in de school een 
mooie kersttekening. U kan nu online kerstkaarten en andere voorwerpen met dit 
ontwerp op bestellen. 

 
 

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


4. Sinterklaas 

 
Op 3 december 2019 zal de Sint een bezoekje brengen aan onze school. De kleuters van de 
1ste en 2de kleuterklas zullen de Sint ontvangen in hun klas en de leerlingen van de 3de 
kleuterklas en het 1ste, 2de en 3de leerjaar ontvangen Sinterklaas in de sporthal. Ze zullen 
allemaal een snoepzakje krijgen en de klassen krijgen een geschenk voor hun klas.  
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar worden door de Sint op donderdag 5 december 
2019 getrakteerd op een bezoek aan de bioscoop.  
We bedanken de ouderraad voor de ondersteuning van ons sinterklaasfeest. 

     
 
 

 
 

 

5. Ouderplatform 
 
Ons softwarepakket Broekx-on-web biedt nu ook een ouderplatform aan. Hiermee kunnen we vanuit het 
programma e-mails naar ouders versturen (e-mailadressen die opgenomen zijn in de leerlingenfiche in het systeem).  
De schoolfactuur wordt op deze manier al enkele maanden aan de ouders bezorgd.  
De uitnodiging voor de oudercontacten van het 1ste leerjaar in oktober en de oudercontacten voor de 
kleuterschool in november zijn ook zo verstuurd en deze ouders hebben via de link in deze e-mail kunnen 
inschrijven. De ouders van de lagere school ontvangen volgende week op deze manier de uitnodiging voor het 
oudercontact van december en kunnen dan via de link inschrijven. 
 
Alle ouders ontvangen nu ook de nodige info om zich aan te melden op dit ouderplatform (Ouders van L1 hebben dit 

al in oktober ontvangen omdat wij voor het oudercontact van L1 deze klassen als testgroep hebben gebruikt). 

Dan kan u volgende toepassingen gebruiken: 
1. Leerlinggegevens:  hier kan u zelf het e-mailadres of telefoonnummer wijzigen. 

2. Berichten:   overzicht berichten 

3. Kalender:   overzicht van de dagen waarop op uw kind afwezig was 

4. Rekeningen:   overzicht van de facturen van uw kind (betaald en niet-betaald) 

5. Oudercontact:   informatie m.b.t. oudercontacten 

 
 


