
 
 
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF MAART 2020 
 

 

1. Kalender maart 
 
maandag 2 maart zwemmen K2 

 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 2de kleuterklas:   
e-mail aan de klasleerkracht 

 start inschrijvingen voorrangsperiode 
niet-indicatorleerling/indicatorleerling: 
  - kleuters geboortejaar 2018 
  - andere nieuwe leerlingen 

▪ 08u40 

 LEGO-education voor L3-L4 t.e.m. 
16.03.2020 

 

 PITSTOP basis voor L5L 
 

▪ sessie 7 
▪ i.s.m. Arktos 

donderdag 5 maart schoolfotograaf 
 

▪ klasfoto’s, individuele foto’s en familiefoto’s 
▪ ouders die een handje willen helpen bij de 

organisatie zijn welkom vanaf 8.40 uur (laat dit 
even weten via e-mail aan de directeur) 

vrijdag 6 maart vergadering leerlingenraad 
 

 

 TOBO ledlamp asteroïde voor L4 
 

 

maandag 9 maart zwemmen K2 
 

▪ kandidaat-helpers bij omkleden 2de kleuterklas:   
    e-mail aan de klasleerkracht 

 auteurslezing Luc Embrechts  
voor L5 en L6 

▪ in het kader van de boekenbeurs 

▪ betaald door de ouderraad 

dinsdag 10 maart vergadering ouderraad 
 

 

donderdag 12 maart intergenerationeel project voor K3 
 

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

 L5 blijft slapen op school ▪ pyjamadag 
▪ BETNET 

vrijdag 13 maart auteurslezing Kaat Vrancken  
voor L1 en L2 

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

 BOEKENBEURS 
 

▪ breng zeker een bezoek aan de boekenbeurs na 
schooltijd in de sporthal 

maandag 16 maart zwemmen K3 ▪ kandidaat-helpers bij omkleden 3de kleuterklas:   
    e-mail aan de klasleerkracht 

 start vrije inschrijvingen 
 

 

 infoavond “over de drempel” voor de 
ouders van K3 

▪ 19.00 uur 
▪ eetzaal 

dinsdag 17 maart personeelsvergadering 
 

 

donderdag 19 maart EHBO-cursus voor leerlingen L6 
  

▪ gratis aanbod 
▪ Atrium opleidingen 

vrijdag 20 maart CARNAVAL SBS RAPERTINGEN ▪ kleine stoet in de omgeving van de school 
▪ vanaf 14.00 uur tot 15.15 uur 

 KINDERFUIF 
 

▪ zaal Lodovicus na schooltijd 
▪ vergeet je niet te verkleden! 

maandag 23 maart zwemmen K3 ▪ kandidaat-helpers bij omkleden 3de kleuterklas:   
    e-mail aan de klasleerkracht 

 het grote voetgangersexamen voor L4 
 

▪ in de omgeving van de school 
▪ i.s.m. politie en VSV 

woensdag 25 maart boekenweekproject voor L1 en L2 
  

 

vrijdag 27 maart bibtruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibliotheektruck 

maandag 30 maart zwemmen K3 ▪ kandidaat-helpers bij omkleden 3de kleuterklas:   
    e-mail aan de klasleerkracht 

 theaterweek L3 
 

▪ zaal Ludovicus 

dinsdag 31 maart theaterweek L3 
 

▪ zaal Ludovicus 

 openklasmoment instapklas 
 

▪ 14.30 uur – 15.30 uur 

▪ voor de nieuwe kleuters die instappen na de 
paasvakantie 

 

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


2. Belangrijke data 
 

✓ 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. Oudercontacten 

 
➢ Week van 9 en 16 maart 2020: oudercontact voor de kleuterschool op uitnodiging 

van de leerkrachten. 
➢ Week van 23 maart 2020: oudercontact voor het 3de leerjaar op uitnodiging van de 

leerkrachten. (omwille van theaterweek) 

➢ Week van 30 maart 2020: oudercontacten voor het 1ste, 2de, 4de en 5de leerjaar op 
uitnodiging van de leerkrachten. 

➢ Week van 11 mei 2020: oudercontacten voor het 6de leerjaar met studieadvies. 
 

De oudercontacten van maart voor de kleuterschool en de lagere school zijn selectieve oudercontacten. De 
ouders die verwacht worden ontvangen via e-mail de uitnodiging. Geen e-mail ontvangen de week voor het 
oudercontact en wens je de klasleerkracht toch te spreken? Stuur een e-mail naar de leerkracht. Wens je een 
zorgjuf, de leerkracht L.O. of LBV of de directeur te spreken? Stel je vraag gerust via e-mail. 

 

4. Kinderfuif - carnaval 
  

Iedereen is van harte welkom op de kinderfuif, georganiseerd door de ouderraad 
i.s.m. de school, op vrijdag 20 maart 2020. Kinderen van de lagere school kunnen na 
school onder begeleiding van leerkrachten en ouders naar de kinderfuif gaan. Hiervoor 
moeten de ouders wel toestemming geven (toestemming geven via link op Gimme). 

Kleuters kunnen alleen onder begeleiding van ouders/grootouders naar de kinderfuif 
gaan. Ouders, grootouders zijn natuurlijk ook van harte welkem.  

Op vrijdag 20 maart 2020 vieren we ook carnaval op school. Tussen 14.00 en 15.15 uur zullen de leerlingen 
deelnemen aan onze eigen carnavalstoet rondom te school. Iedereen welkom om te komen kijken! 

  

5. Vrijwilligers 

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

 

6. Schoolfotograaf 
 
Met mijn fris verzorgde snoet 
en schone kleren aan 
ga ik op donderdag 5 maart 2020 
blij de schooldag tegemoet,  
want de fotograaf zal er staan. 
En lach ik dan lief of houd ik mij heel struis,  
enkele weken later kom ik met een mooie foto naar huis. 
 
De schoolfotograaf zal individuele foto’s, foto’s met broers en zussen en 
klasfoto’s maken. 
De aankoop van deze foto’s is vrijblijvend. 
De verkoop zal door de fotograaf digitaal aangeboden en verwerkt worden. 
Ouders die een handje willen helpen bij het maken van de foto’s geven dit best even door via e-mail 
sbs.rapertingen@hasselt.be. 
 
 

7. Wijziging keuze levensbeschouwelijke vakken 
 
De keuze van levensbeschouwelijke vakken kan altijd gewijzigd worden. 
Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt 
het vóór 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste 
schooldag van het volgende schooljaar. De ouders van de kleuters van de 3de kleuterklas ontvangen 
binnenkort allemaal dit keuzeformulier om hun keuze te maken voor de start in het 1ste leerjaar. 
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8. Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 

 
 

 
Alle kleuterscholen en lagere scholen in Hasselt hebben periodes afgesproken om 
leerlingen in te schrijven: 

- Van 7 februari t.e.m. 21 februari 2020 was er een voorrangsperiode voor 
broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn op school en voor 
kinderen van personeel. Er zijn 18 kleuters ingeschreven tijdens deze 
voorrangsperiode. 

- Vanaf 2 maart 2020 is de voorrangsregel afgelopen en kunnen de andere 
leerlingen zich inschrijven. Van 2 maart t.e.m. 13 maart 2020 is er nog eerst een 
voorrangsperiode voor niet-indicatorleerlingen. 

- Vanaf 16 maart 2020 starten de vrije inschrijvingen. De contingentering 
indicator- en niet-indicatorleerling valt dan weg. 

 
 
 

9. Gebruikte batterijen – Dubbele puntenactie 

 
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 centraal verzameld in ons containerpark 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. 
Van 2 maart tot 22 maart 2020 is er een dubbele puntenactie. Dus maak werk van de 
lenteschoonmaak tijdens de krokusvakantie en breng je gebruikte batterijen na de vakantie 
mee naar school. 

 
 
 

 


