APRIL 2016
1. Agenda
- zo 10/04
- ma 11/04
- di 12/04
- wo 13/04
- do 14/04
- zo 17/04
- ma 18/04
- di 19/04
- do 21/04
- zo 24/04
- ma 25/04
- di 26/04
- do 28/04
- vr 29/04
- zo 01/05

Einde van de Paasvakantie
Start derde trimester/ Instap peuters/
Driedaagse Durbuy 6A/Oudervereniging (21:00 uur)
Driedaagse Durbuy 6A /Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30-10:10 uur)
Driedaagse Durbuy 6A
Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30-10:00 uur)
Eerste Communie 10:00 uur
Vrije inschrijvingen
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30-10:10 uur)
4 tekent mee met Debbie Lavreys 9:00-10:30 uur 4B in de bieb /
Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30-10:00 uur)
Vormsel (9:00 uur)
4 tekent mee met Debbie Lavreys 9:00-10:30 uur 4A in de bieb
Zitdag CLB-medewerkster KO (8:30-10:10 uur)
Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30-10:00 uur)
Lokale verlofdag- geen school!!!
Feest van de arbeid

2. Zwemlessen
4AB: 12/04 en 26/04
5AB: 19/04
3. OEI! LUIZEN OP SCHOOL!
Regelmatig stellen we in onze school vast dat er kinderen zijn met
luizen. Mits een correcte behandeling kan deze plaag goed onder
controle gehouden worden. Daarom deze dringende vraag aan de ouders
om a.u.b. regelmatig het haar te controleren en indien u vaststelt dat
uw kind neten of luizen heeft dan dadelijk de school te verwittigen, zodat
wij alle kinderen van de klas een brief kunnen meegeven met de nodige
instructies. Indien uw kind behandeld moet worden, volg dan strikt de richtlijnen van de
apotheker en gebruik de juiste shampoo en een luizenkammetje.
4. Data Eerste Communie en Vormsel 2017
Eerste Communie: zondag 7 mei 2017 om 10:00 uur
Vormsel: zondag 14 mei 2017 om 9:00 uur
5. Regeling einde schooljaar.
Op vraag van verschillende ouders deel ik jullie de afspraken mee voor het einde van dit
schooljaar.
Dit schooljaar eindigt op donderdag 30 juni 2016 om 12:05uur. ‘s Namiddags is de
school nog open tot 15:15uur en zijn alle leerkrachten aanwezig op school.
De proclamaties vinden plaats op woensdag 29 juni 2016, om 18:00 uur voor de
5-jarigen en aansluitend om 19:30 uur voor de leerlingen van het zesde leerjaar.
De rapporten van de lagere school worden meegegeven op donderdag 30 juni. Kinderen
die dan niet aanwezig zijn kunnen een afspraak maken met de directeur na 5 augustus.

6. Inschrijvingen 2016-2017
Tijdens de voorrangsperiodes werden er 34 kleuters en 2 nieuwe leerlingen voor de
lagere school ingeschreven.
7. Studietoelage aanvragen!!!
Voor het academiejaar 2015-2016 kan u nog een aanvraag indienen tot uiterlijk
1 juni 2016, niet vergeten want elke toegekende toelage betekent niet alleen een
welgekomen gezinstoelage maar ook een bonus voor de school, zowel financieel als in
lestijden. www.studietoelagen.be .
8. Kinderboekenrekje – Een grappig leesboek
Het gezapige leventje in het gezin Gruber wordt overhoop gegooid als
oma Cordula plots voor de deur staat. De bazige onruststookster vertelt
dat haar vader ooit goudstaven in de grond heeft begraven. Iedereen
begint verwoed te graven in de tuin. De hele stad raakt in de ban van de
goudkoorts. Help, ik wil eruit! van Salah Naoura stelt op licht ironische
toon de hebzucht van mensen aan de kaak. Een vlot lezend verhaal dat
achtplussers kan bekoren;
(Clavis, 15,95 euro; uit De Bond 4/3/16)
9.

Het lente-ontbijt van zondag 28 februari was een enorm succes met 650 kinderen en
volwassenen die genoten van het lekkere ontbijt. Bedankt allemaal voor de steun. Een
heel dikke merci ook aan de leden van de oudervereniging en het leerkrachtenteam en aan
de gulle sponsors.
De leerlingen en de leerkrachten van het vijfde leerjaar organiseerden een koffiestop op
4 maart, die bracht 150 euro op voor Broederlijk Delen. Bedankt!
De verkoop van gebak door de leerlingen van het vijfde leerjaar bracht 530 euro op voor
de Sint-Vincentiusvereniging van Heusden-Zolder. Nog eens hartelijk bedankt!

10. Schoolfeest!!!
Gelieve zaterdag 4 juni 2016 met stip te noteren in uw agenda want dan vindt het
schoolfeest plaats met fijne optredens, lekker eten en drinken, koffie en gebak, een
cava- en wijnbar en allerlei leuke spelletjes en workshops voor kinderen en volwassenen.
Hartelijk welkom.

Onze klereninzamelactie loopt nog steeds!
1-5/02: HEMDEN
15-19/02: BROEKEN
22-26/02: ROKKEN
29/02-4/03: ALLES UIT JEANS
7-11/03: T-SHIRTS
14-18/03: WITTE LAKENS (of effen kleur)
21-25/03: SPORTKLEDIJ
11-15/04: KOUSENBROEKEN
18-22/04: KLEREN DIE JE TOCH GRAAG KWIJT WILT

AAN ALLEN EEN DEUGDDOENDE, ZONNIGE PAASVAKANTIE !!!

Onze leerlingen aan het woord:

Sfc
We vertrokken met de bus naar het Sint Franciscus college.
We gingen naar een zaal en werden in groepjes verdeeld,
daar deden we een quiz. Bij elke juiste vraag kregen we een snoepje maar bij elk
fout antwoord moesten we er één afgeven. Daarna gingen we een lesje Latijn
doen en leerden we al wat woordjes. Later gingen we terug naar de zaal en
kregen wat uitleg over de studierichtingen. We mochten ook een ander lesje
kiezen. We konden kiezen tussen Nederlands,wiskunde,techniek en
wetenschappen. Dan mochten we dat lesje mee volgen. Bij Nederlands deden
we een quiz, bij Wetenschappen deden ze proefjes, bij Wiskunde deden ze iets
met breuken en met Techniek plakten ze fietsbanden. Daarna gingen we naar de
eetzaal en kregen we pizza en een drankje. Jammer genoeg gingen we daarna al
terug naar school.
Willeke 6A

Technodays in Don Bosco!!!!

Wij zijn maandag 29 februari naar de school Don Bosco geweest om
deel te nemen aan de Technodays.
Er waren verschillende standjes waar we allerlei dingen mochten
uitproberen.
De standjes werden begeleid door leerlingen van Don Bosco.
We hebben met onze handen mogen werken, maar soms moesten we
ook ons hoofd = hersenen gebruiken want we moesten hard
nadenken.
We mochten een gsm-houder maken, een vogel, een sleutelhanger….
We moesten ook vraagstukjes oplossen, een lego-mindstorm
programmeren…
Het was een superdag en we hebben veel bijgeleerd!!!!!
Van Bo en Alexia 6A

Bezoek aan Sint-Jan Beringen
Ons eerste bezoek aan een middelbare school was Sint-Jan in
Beringen.
We mochten eerst een filmpje zien over de school. Zo kwamen we al
heel wat te weten bv. wat ze allemaal aan sportactiviteiten doen, dat
ze ook op ski-reis gaan en nog andere uitstappen maken. En welke
richtingen je allemaal kan volgen in de school.
Daarna mochten we per 2 op de I-pad werken.
We deden een quiz over allerlei vakken zoals economie en Latijn,
wiskundige vraagstukken oplossen…
Als beloning kregen we een zakje snoep en een drankje in de eetzaal.
Met de bus gingen we terug naar onze school.
Jarne en Kaan 6A

Bezoek industriebedrijf Group Gheys
Vanaf het begin tot het einde zijn we bij Group Gheys goed
ontvangen.
Eerst kregen we een uitleg over hun bedrijf.
Ze hebben ons per 4 mee in de vrachtwagen genomen en reden
zo rond in het bedrijf. Dit was heel tof!!!!
We zagen de silo’s en de andere vrachtwagens, de
weegbrug…We kregen heel wat informatie over het bedrijf zoals :
Wat zit er in de silo’s? Hoe groot zijn ze? Wat vervoeren jullie? Zijn
er ook vrouwen die met de camions rijden?....
We kregenfruitsap, een koek en snoepjes.
De zanger Robby Longo kwam zich ook laten zien want hij werkt er
als vrachtwagenchauffeur.
Het was zeer fijn en voor herhaling vatbaar.
Van Kyan en Rhune 6A

