FEBRUARI 2020

- ma 03/02 Instap peuters/Teldag leerlingen/
8:30 uur START INSCHRIJVINGEN 2020-2021
VOORRANGSPERIODE 1: BROERS en ZUSSEN EN
KINDEREN VAN LEERKRACHTEN (tot en met 14/02/2020)
Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:00 uur)
Voorstelling in de bieb voor 1AB (10:00 uur)
- di 04/02 Zwemles 4B
Leerbezoek aan Middenschool St.-Jan (6AB)
- vr 07/02 Leerbezoek provinciehuis Limburg in Hasselt voor 4AB
- zo 09/02 VALENTIJNSONTBIJT in Sint-Baaf
- ma 10/02 Zitdag CLB-medewerkster (8:30-10:00 uur)
- di 11/02 DIKKE TRUIENDAG
Zwemles 4A
Rollebolle in Koersel voor de 4- en 5-jarigen
- wo 12/02 Lokale raad (20:15 uur)
- ma 17/02 Zitdag CLB-medewerkster LO (8:30-10:00 uur)
- di 18/02 Zwemles 4B
- wo 19/02 Oudervereniging (20:30 uur)
- do 20/02 Voorstelling CC Muze (4AB)
Open-klas-dag kleuterschool + eerste leerjaar (17:00-19:00 uur)
- vr 21/02 Carnavalstoet (NM)
Start krokusvakantie (15:15 uur)
- za 22/02 t.e.m. zo 01/03: KROKUSVAKANTIE
- ma 02/03 START INSCHRIJFPERIODE 2
1. Zwemlessen
4B: 04/02 en 18/02
4A: 11/02 en 03/03

2. Inzamelacties
Wij zamelen nog steeds plastieken dopjes, kurken stoppen, batterijen en
inktpatronen in voor het goede doel. Breng ze gerust mee naar school en wij
zorgen dat de organisaties ze krijgen. Alvast bedankt.
3. Tutti frutti-Mondzorg.
Tandvriendelijke voeding zorgt niet alleen voor een mond vol gezonde tanden,
maar ook voor een goede algemene gezondheid. Toch is zo’n voeding niet
genoeg om de mond gezond te houden. Hieronder vind je nog drie andere
preventieve maatregelen.
• Poets je tanden regelmatig en grondig. Zo
verwijder je de tandplak en verminder je het aantal
zuurprocederende bacteriën op het tandoppervlak,
dus ook de hoeveelheid zuur.
• Geef je tanden meer weerstand tegen
zuuraanvallen door een aangepast fluoridegebruik.
Het is aangeraden twee fluoridemomenten per dag in te bouwen,
namelijk door de tanden met een fluoridehoudende tandpasta te
poetsen. U kan het fluorideadvies van de Vlaamse Werkgroep Gezonde
Tanden raadplegen op www.tandarts.be
• Laat je mond regelmatig door een tandarts controleren. Die kan je het
nodige advies geven en indien nodig behandelen.
(Uit Handleiding Tutti Frutti van vzw Limburgs Gezondheidsoverleg)
4. Boekenhoekje-Ga toch fietsen
De vriendjes Boese en Willem hebben ruzie. Als Willem
roept:’ Ach, ga toch fietsen, jij’ springt Boese op zijn fiets
en trapt boos weg. Mopperend rijdt hij straat in en straat
uit. Om hem heen ziet hij auto’s en vrachtwagens,
dubbeldekkers, brommers, andere fietsen en nog veel meer.
Hij komt op een groot kruispunt, op een drukke weg, bij een
slagboom …
Intussen denkt hij altijd maar aan die verdrommelde, verdekselde Willem.
Maar hoe langer hij fietst, hoe minder boos hij wordt. En hij krijgt ook
honger …. Dit voorleesboek, een groot formaat prentenboek met vrolijke
prenten boordevol verkeer, en een verhaal om gezellig samen door te fietsen.
(Ga toch fietsen, Philip Hopman & Joukje Akveld, Uitgeverij Querido)

5. VALENTIJN-ONTBIJT 09/02/20
Op zondag 9 februari 2020 organiseert onze school in Eversel samen met
de oudervereniging een heus VALENTIJN-ONTBIJT in de grote zaal van
Sint-Baaf.
U kan er terecht van 8:30 tot 11:30 uur voor een lekker ontbijt eventueel
aangevuld met een glaasje cava, spek met ei of pannenkoeken. Kaarten binnen
brengen vóór vrijdag 31 januari a.u.b. Alvast bedankt.

6. INSCHRIJVINGEN VOOR 2020-2021
Inschrijfperiode 1: broers/zussen en kinderen van
personeel van 3 februari tot en met 14 februari
2020- Gelieve vooraf telefonisch een afspraak te
maken met het secretariaat (011/45.58.30).
Inschrijfperiode 2: indicator- en niet-indicatorleerlingen van 2 maart
tot en met 13 maart 2020
Vrije inschrijvingen vanaf 20 april 2020.
Info over de vrije plaatsen staat begin maart op de website van de
school (www.sprinplankeversel.be) en op de affiche in het
aankondigingsbord naast de schoolpoort.

7. Organisatie kleuterschool
Om meer duidelijkheid te krijgen in de verdeling van de groepen in de
kleuterschool even een korte toelichting:
We werken met groepen van gemengde leeftijden onder begeleiding van
verschillende leerkrachten (team-teaching). In elke groep zijn er om
organisatorische redenen kleine groepen gemaakt (bijvoorbeeld voor de
lessen bewegingsopvoeding en PMT bij juf Agnes en voor bepaalde
klasactiviteiten in kleine groepjes).
Kleutergroep 1: 2,5- en 3-jarigen: de watergroep (de eendjes, de visjes, de
schildpadden en de zeesterren);
Kleutergroep 2: 3- en 4-jarigen: de vlindergroep (de gele, rode, groene en
blauwe vlinders);
Kleutergroep 3: 4- en 5-jarigen: de bosdieren (de molletjes, de
eekhoorntjes, de hertjes en de uiltjes)
De instappertjes van januari en februari zitten in de kikkerklas (juf Kelly).
Op vier voormiddagen zitten zij apart in hun klasje en de andere momenten
van de week sluiten zij aan bij de waterdieren.
Vanaf maart 2020 is de kikkerklas de ganse week een aparte klas waar de
nieuwe instappers telkens aansluiten.

