
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2020 
 

 

1. Kalender januari 
 

maandag 6 januari vaccinaties voor L5     
 

▪ op school 
▪ voormiddag 

 zwemmen L2-L5 
 

 

 sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

dinsdag 7 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

 Hoe kies ik een boek? voor L2C 
 

▪ bibliotheek Kuringen 
▪ 10.30 uur 

woensdag 8 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

 het goede hondenbaasjesproject  
voor L2 

▪ op school 
▪ i.s.m. met VZW Xanuul 

donderdag 9 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

 Hoe kies ik een boek  voor L2L 
 

▪ bibliotheek Kuringen 
▪ 10.30 uur 

 TOBO lego-mindstorms voor L6N 
 

 

vrijdag 10 januari sportklassen L4 
 

▪ sporthal Runkst 

 TOBO lego-mindstorms voor L6A 
 

 

maandag 13 januari zwemmen  L2-L5 
 

 

 PITSTOP Basis voor L5J 
 

▪ sessie 1 
▪ i.s.m. Arktos 

dinsdag 14 januari PITSTOP Basis voor L5L 
 

▪ sessie 1 
▪ i.s.m. Arktos 

 Meneertje Meer voor K2 en K3 
 

▪ CCHa 
▪ 10.30 uur 

 vergadering ouderraad 
 

▪ 20u00:  lerarenlokaal 

donderdag 16 januari 
 

PITSTOP Basis: Infoavond + 
workshop voor de ouders van L5 

▪ eetzaal – 19.00 uur 
▪ ouders ontvangen een uitnodiging  

vrijdag 17 januari bezoek aan Technopolis voor L5 en L6 
 

▪ Technopolis Mechelen 
▪ 8.40 uur – 17.00 uur 

maandag 20 januari zwemmen L2-L5  

 opendeurdag nieuwe kleuters 
geboortejaar 2018 

▪ 14.00 uur 
▪ eetzaal 

dinsdag 21 januari personeelsvergadering 
 

 
 

 Herman voor L1-L2 
 

▪ CCHa 
▪ 13.30 uur 

 MOEV Rollebolle voor K2 en K3 
 

▪ voormiddag 
▪ Kortessem 

 PITSTOP Basis voor L5L 
 

▪ sessie 2 
▪ i.s.m. Arktos 

woensdag 22 januari Kom je kijken in mijn atelier? - 
Benjamin Leroy voor L3 

▪ bibliotheek Kuringen 
▪ 9.15 uur 

vrijdag 24 januari bibtruck ▪ klassen bezoeken beurtelings de bibliotheektruck 

 PITSTOP Basis voor L5J 
 

▪ sessie 2 
▪ i.s.m. Arktos 

 vergadering leerlingenraad  
 

maandag 27 januari  zwemmen L2-L5 
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 PITSTOP Basis voor L5L 
 

▪ sessie 3 
▪ i.s.m. Arktos 

dinsdag 28 januari  openklasmoment instapklas 
 

▪ 14.30 uur – 15.30 uur 
▪ voor de nieuwe kleuters die instappen op 1.2.2020 

 bezige bijtjes in de bib voor K3E 
 

▪ bibliotheek Kuringen 
▪ 10.30 uur 

 Respect = niet pesten voor L4 
 

▪ L4MC: 8.40 uur – 9.30 uur 

▪ L4KA: 9.30 uur – 10.20 uur 

woensdag 29 januari PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  
 

donderdag 30 januari bezige bijtjes in de bib voor K3R 
 

▪ bibliotheek Kuringen 
▪ 10.30 uur  

 Papier voor K1 
 

▪ CCHa 
▪ 10.30 uur 

donderdag 31 januari PITSTOP Basis voor L5J 
 

▪ sessie 3 
▪ i.s.m. Arktos 

 
2. Belangrijke data  

 
✓ woensdag 29 januari 2020:  pedagogische studiedag 
✓ woensdag 5 februari 2020: pannenkoekenfestijn 
✓ vrijdag 7 februari 2020: lokale verlofdag 
✓ vrijdag 20 maart 2020: carnaval + kinderfuif na schooltijd 
✓ zaterdag 6 juni 2020: schoolfeest 

 

3. Pannenkoekenfestijn  

 
Op woensdag 5 februari 2020 organiseert de ouderraad het pannenkoekenfestijn. Naar jaarlijkse 
traditie trakteert de ouderraad ook dit jaar alle kinderen en leerkrachten op heerlijke pannenkoeken.  
Dank aan de ouderraad voor dit initiatief en hun vrijwillige inzet! 
Ouders/grootouders die willen komen helpen zijn altijd welkom.  
 

4.  Los Gorriones  
 

 

 
 



 

5. Vrijwilligers 

 
Dank aan alle vrijwilligers voor de hulp bij het schoolleven. We denken hierbij in het 
bijzonder aan de helpers bij het project ‘Oog voor lekkers’, de helpers bij het 
zwemmen, de helpers in de eetzaal, de leden van de ouderraad, de leden van de 
schoolraad, voorlees(groot)ouders, knutsel(groot)ouders en alle helpende handen 
bij allerhande klas- en schoolactiviteiten. Hopelijk mogen we in 2020 op jullie hulp 
blijven rekenen!  
 snoeool! 

6. Bronzen medaille Vlaamse Stichting Verkeerskunde 

 
Het afgelopen schooljaar hebben we samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde aan verkeer en mobilteit 
gewerkt: 

- autoluwe schoolweek 
- Sam de verkeersslang 
- dode-hoek-koffer 
- dragen van het fluo-vestje 
- verkeersveiligheid schoolomgeving 
- spel ‘in vervoering’ voor L5 
- deelname aan het Grote Voetgangersexamen voor L4 
- deelname aan de Grote Verkeerstoets voor L5 
- deelname aan het Grote Fietsexamen voor L6 
- aandacht voor verkeerseducatie tijdens de lessen W.O. 

 
Voor onze inspanningen m.b.t. de verkeers- en mobiliteitseducatie werden we voor 2019 opnieuw beloond met 
een bronzen medaille.      

 

7. Gelukkig nieuwjaar ! 
 

 
We wensen alle leerlingen, ouders,  

grootouders en vrijwilligers  
een gelukkig en gezond nieuwjaar ! 

 
Personeel en directie 

SBS Rapertingen 


