
 
 
 
 
 

  
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020 
 

 

1. Kalender februari 
 
maandag 3 februari zwemmen L2-L5 

 

 

 schoolraad 
 

▪ lerarenlokaal 
▪ 20.00 uur 

 PITSTOP basis voor L5L 
 

▪ sessie 4 
▪ i.s.m. Arktos 

dinsdag 4 februari PITSTOP basis voor L5J 
 

▪ sessie 4 
▪ i.s.m. Arktos 

woensdag 5 februari pannenkoekenfestijn  
 

 
 

vrijdag 7 februari LOKALE VERLOFDAG 
  

 
 

 start inschrijvingen 
 

▪ voorrangsperiode broers en zussen en kinderen 
van personeel 

▪ tot 21.02.2020 

maandag 10 februari zwemmen L2-L5 
 

 

 personeelsvergadering deelteam  
kleuterschool 

 

 PITSTOP basis voor L5J 
 

▪ sessie 5 
▪ i.s.m. Arktos 

dinsdag 11 februari PITSTOP basis voor L5L 
 

▪ sessie 5 

▪ i.s.m. Arktos 

 safer-internet-day  
 

 vergadering ouderraad 
 

 

woensdag 12 februari auteurslezing Stijn Moekaars voor L3 en L4 
 

▪ in het kader van de boekenbeurs 
▪ betaald door de ouderraad 

 lezing BCG (Belgisch Centrum 
Geleidehonden) voor L6 

▪ leerlingen verzamelen plastiek doppen in voor 
BCG 

▪ verzamelpunt = inkomhal sporthal 

donderdag 13 februari PITSTOP basis voor L5J 
 

▪ sessie 6 
▪ i.s.m. Arktos 

 bezoek aan i’MaS voor L6 
 

▪ voorbereiding op secundair onderwijs 

vrijdag 14 februari medisch onderzoek L6A 
 

▪ op CLB-centrum 

 

 vergadering leerlingenraad 
 

 

maandag 17 februari zwemmen L2-L5 
 

 
 

 PITSTOP basis voor L5L 
 

▪ sessie 6 
▪ i.s.m. Arktos 

 opendeurdag nieuwe kleuters geboortejaar 
2018 

▪ algemene info school (eetzaal) 
▪ 14.00u- 15.00u 
▪ korte rondleiding 

 personeelsvergadering deelteam lagere 
school 

 

 bezoek aan ziekenhuis voor K2M 
 

▪ Jessaziekenhuis 
 

dinsdag 18 februari openklasmoment instapklas 
 

▪ 14.30 uur – 15.30 uur 
▪ voor de nieuwe kleuters die instappen na de 

krokusvakantie 

woensdag 19 februari kinderboekenmix met Kim Crabeels voor L1 
 

▪ bibliotheek Kuringen 
 

 het goede hondenbaasjesproject  
voor L2 

▪ op school 
▪ i.s.m. met VZW Xanuul 

 bezoek aan Provinciale School Diepenbeek 
voor L6 

▪ voorbereiding op secundair onderwijs 

 

donderdag 20 februari TOBO raketmobiel voor L3L 
 

 

 bezoek aan ziekenhuis voor K2A 
 

▪ Jessaziekenhuis 

vrijdag 21 februari bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibliotheektruck 
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 PITSTOP basis voor L5J 
 

▪ sessie 7 
▪ i.s.m. Arktos 

 TOBO raketmobiel voor L3L 
 

 

 een brooddoos vol gezondheid voor K3 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

 medisch onderzoek L6N 
 

▪ op CLB-centrum 

 geluksmoment voor de lagere school  
 

▪ jaarthema ‘Geluksvogels’ 

 
 

  

2. Belangrijke data 
 
✓ donderdag 5 maart 2020: schoolfotograaf 
✓ vrijdag 20 maart 2020:  carnaval (stoet namiddag) + kinderfuif na schooltijd 
✓ zaterdag 25 april 2020:  lentefeest L6 
✓ zondag 26 april 2020:  lentefeest L1 
✓ vrijdag 1 mei 2020:  vrije dag 
✓ zondag 17 mei 2020:  vormsel Rapertingen 
✓ donderdag 21 mei 2020:  vrije dag – eerste communie Rapertingen 
✓ vrijdag 22 mei 2019:  vrije dag 
✓ maandag 1 juni 2020:  pinkstermaandag 
 

3. Safer-internet-day 

 
Dinsdag 11 februari 2020 is het Safer-internet-day.  
De Safer Internet Day is een jaarlijks terugkerende dag waarop in meer dan 100 landen 
in de wereld aandacht wordt gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren.  
 
 

Op school zullen we in de week van 10 februari t.e.m. 14 februari 2020 in elke klas de nodige aandacht besteden 
aan dit onderwerp door te werken aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid. De leerlingen krijgen in de klas een 
les aangeboden uit onze lessenreeks ‘Veilig op het internet’. 
- 1ste leerjaar: Ik draag zorg voor de computer en tablet … jij ook? 
- 2de leerjaar: Heb je soms een sleutel nodig op het internet? 
- 3de leerjaar: Wat doe je wel of beter niet op het internet? 
- 4de leerjaar: Ben jij een slimme en beleefde e-mailer en chatten? 
- 5de leerjaar: Wat deel je wel of niet op het internet? 
- 6de leerjaar: Hoe gedraag ik me op het internet? 
 
 

4. Juf Roos op pensioen 
  

De leerlingen en collega's van SBS Rapertingen hebben juf Roos een mooi afscheidsfeest bezorgd. 
Met dansjes, gedichtjes, toneeltjes, mooie wensen en vele geschenkjes hebben we juf Roos bedankt voor haar 
inzet voor de school van Rapertingen en haar collegialiteit. Roos heeft van 1986 tot heden godsdienstles gegeven 
aan onze leerlingen. Geniet van je pensioen juf Roos, samen met je echtgenoot Jos, de kinderen en 
kleinkinderen. Proficiat en geniet van je pensioen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 1 februari = teldag 

 
Eén februari is voor de scholen de ‘teldag’. Op basis van het aantal leerlingen die op 1 februari zijn ingeschreven 
ontvangt de school volgend schooljaar haar middelen, o.a. het aantal lestijden waarmee we de klassen, de zorg, 
de administratie en ICT-ondersteuning kunnen organiseren. 
 

Aantal leerlingen op 1 februari 2020: 
- kleuterschool: 145 kleuters 
- lagere school: 257 leerlingen 
- TOTAAL: 402 leerlingen 

 

6. Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 
  

 
Kinderen van het geboortejaar 2018 en nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden voor het 
schooljaar 2020-2021. 
Alle kleuterscholen en lagere scholen in Hasselt hebben periodes afgesproken om leerlingen in te 
schrijven: 

- Van 1 februari 2020 t.e.m. 21 februari 2020 is er een voorrangsperiode voor broers en 
zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn op school en voor kinderen van personeel. 

- Vanaf maandag 2 maart 2020 is deze voorrangsregel afgelopen en kunnen de andere 
leerlingen zich inschrijven.  

 

 
 
 


