
 
 
 

 
 

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 
 

 
 
1. Kalender oktober 
 

maandag 5 oktober LOKALE VERLOFDAG 
DAG VAN DE LEERKRACHT 
 

 

dinsdag 6 oktober vergadering ouderraad 
 

▪ 20.00 uur 
▪ lerarenlokaal 

donderdag 8 oktober personeelsvergadering deelteam 
lagere school 

 

vrijdag 9 oktober TOBO raketmobiel voor L3TA 
 

 

 vergadering leerlingenraad 
 

 

zondag 11 oktober  DWARS DOOR HASSELT 
 

▪ afstanden: 5 en 10 km 

▪ geen kids-run 1 km 

maandag 12 oktober zwemmen L3 en L6 
 

 

 herfstwandeling kleuters 
 

▪ Bokrijk 
▪ de juffen zorgen voor een tussendoortje 

woensdag 14 oktober herfstwandeling L1-L2-L3 
 

▪ Nieuwenhoven 

▪ drankje, tussendoortje en/of stuk fruit meenemen 

 herfstwandeling L4-L5-L6 
 

▪ Kattevennen - Genk 
▪ drankje, tussendoortje en/of stuk fruit meenemen 

donderdag 15 oktober personeelsvergadering deelteam 
kleuterschool 

 

zondag 18 oktober DWARS DOOR SBS RAPERTINGEN 
 

▪ kids-run op parcours op school 
▪ inschrijven verplicht - voormiddag - meer info volgt 

maandag 19 oktober zwemmen L3-L6 
 

 

dinsdag 20 oktober de wondere wereld van de bijtertjes 
voor L1 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

vrijdag 23 oktober dag van de jeugdbeweging 
 

▪ kom in je uniform naar school 

maandag 26 oktober zwemmen L3-L6 
 

 

dinsdag 27 oktober openklasmoment instapklas 
 

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

herfstvakantie 

donderdag 29 oktober amai mijn oren voor L5 
 

▪ gratis aanbod mutualiteit 

vrijdag 30 oktober TOBO raketmobiel voor L3L 
 

 

 
2. Alle dagen = fruitdag 

 
Elke woensdag kunnen de leerlingen weer genieten van een heerlijk stuk fruit of 
groente dankzij het project ‘Oog voor lekkers’. Meer dan 80 % van de leerlingen 
schreef zich in voor dit project. De leerlingen die zich niet ingeschreven hebben 
voor dit project brengen zelf een stuk fruit of groente mee. Wie het fruit van Oog 
voor lekkers een bepaalde week niet kan of mag eten brengt zelf een stuk fruit mee 
naar school en neemt het stuk fruit van Oog voor lekkers mee naar huis.  
 
Op alle andere dagen eten we tijdens de voormiddagspeeltijd (10.20 uur) fruit. Omdat de kleuters geen 
namiddagpauze hebben kunnen zij tijdens de voormiddagspeeltijd naast het fruit ook nog een ander 
tussendoortje eten. De leerlingen van de lagere school kunnen voor de namiddagspeeltijd een ander 
tussendoortje meebrengen. 
 
Met dit initiatief hopen we dat we de leerlingen kunnen aanzetten tot het eten van meer fruit en groenten. Dank 
voor jullie medewerking. 
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3. Dag van de leerkracht 
 

Maandag 5 oktober 2020 = dag van de leerkracht!  
 
Op deze dag worden wereldwijd de leerkrachten in de bloemetjes gezet. De 
basisboodschap voor de leerkracht is overal dezelfde: “Wij waarderen u”. Op 
internationaal vlak gaat deze actie uit van Unesco, in Vlaanderen van Klasse. 
 
Dank je wel collega’s voor jullie dagdagelijkse inzet voor al onze leerlingen! 
Want als leerkracht maak je elke dat het verschil. 

 
 
4. Jaarplannig 
 
Spijtig genoeg hebben we vorig schooljaar een heel aantal activititeiten moeten annuleren waaronder ons 
schoolfeest. Na het ontvangen en doornemen van het COVID-EVENT-PROTOCOL moeten we vaststellen dat we 
dit schooljaar geen grote evenementen gaan kunnen/mogen organiseren. Daarom hebben we beslist om de 
oorspronkelijke planning aan te houden. 

- Schooljaar 2020-2021: grootouderfeest. We proberen in deel 2 van het schooljaar een COVID-proof 
grootouderfeest te organiseren. Dat zal er natuurlijk anders uitzien dan ons traditioneel grootouderfeest 
met optredens door de kleuters. Ideeën zijn er in elk gaval al. 

- Schooljaar 2021-2022: schoolfeest. Hopelijk zijn we tegen juni 2022 verlost van dit virus en kunnen we 
opnieuw een spetterend schoolfeest organiseren. 

Voor dit schooljaar gaan we samen met de ouderraad op zoek naar een aantal alternatieve COVID-proof 
activiteiten om te organiseren voor leerlingen en ouders. Het ontbijt met alleen leveringen aan huis was hier een 
eerste voorbeeld van. Op zondag 18 oktober 2020 organiseren we de Dwars door SBS Rapertingen KIDS-run 
(i.p.v. Dwars door Hasselt). Andere ideeën liggen op tafel om verder uit te werken. 

 
5. Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad is verkozen. 
De afgevaardigden komen uit het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 
Samanstelling leerlingenraad schooljaar 2020-2021: 

✓ Pauline Verheyde  L3TA 
✓ Arthur Marcours  L3L 
✓ Lore Raskin  L4CS 
✓ Alexander Somers  L4K 
✓ Ilyas Bouhbass  L5L 
✓ Marie Jans  L5J 
✓ Lars Vanneste  L5J 
✓ Emma Schuurmans L6A 
✓ Manon Fissette  L6N 

Proficiat aan de verkozenen en veel succes. 
 
Advies: 

▪ juf Hilda Mouling 
▪ meester Jan De Bock 
▪ directeur Filip Kuijpers 

 
De eerste vergadering van de leerlingenraad heeft al plaatsgevonden. 
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5. Rapporten - oudercontacten 

 
Om de ouders te rapporteren over de resultaten, vorderingen, attitudes en eventuele zorgen van 
hun kind(eren) gebruiken wij als school verschillende kanalen: het heen-en-weerschriftje bij de 
kleuters (via het ouderplatform), de agenda in het lager onderwijs, e-mail, formele en informele 
contacten, overlegmomenten met leerkracht-zorgteam-directie-CLB, werkjes, schriften en toetsen 
die mee naar huis gegeven worden, infoavonden, het rapport en de oudercontacten. 
De leerlingen krijgen drie rapporten, de laatste dag voor de kerst-, de paas- en de zomervakantie. 
 

✓ week 42 (week van 12 oktober):  selectief oudercontact voor L1. 
✓ week 44 (week van 26 oktober):  selectief oudercontact voor L2-L3-L4-L5-L6.. 
✓ De ouders ontvangen een uitnodiging van de leerkracht als wij jullie wensen te spreken.  
✓ Fysiek op school of digitaal. 
✓ Geen uitnodiging ontvangen maar u wenst de klasleerkracht toch te spreken of jullie willen 
    iets delen? Stuur een e-mail naar de klasleekracht zodat hij/zij een afspraak kan maken.  

  

6. Verloren voorwerpen 
 
Gelieve persoonlijke spullen van de leerlingen te voorzien van naam en voornaam. Op deze 
manier kunnen we misschien de grote hoeveelheid verloren voorwerpen verminderen. De 
verloren voorwerpen worden centraal verzameld in de gang van de sporthal (ter hoogte van de 

kleedkamers) en in de gang van de kleuterschool (achter de dubbele deur ter hoogte van de toiletten). 
Er hangen na één maand al verschillende spullen te wachten op de eigenaar! Kom gerust een 
kijkje nemen op de twee plaatsen. 

 

                       
 
verzamelplaats 1 – kleuterschool                                      verzamelplaats 2 – sporthal 
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