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Maandoverzicht november 2018
Ma. 05.11
Woe. 07.11
Don. 08.11
Ma. 12.11
Din. 13.11
Woe. 14.11
Ma. 19.11
Din. 20.11
Woe 21.11

Din. 27.11
Woe. 28.11

Zwemmen 1ste + 3de graad
Minihandbaltornooi (5de en 6de leerjaar)
Oog voor Lekkers – schoolfruit.
Directievergadering – meester Tom
Workshop rond taal in de bieb te Bilzen – 2de graad
Personeelsvergadering te Kleine-Spouwen
Oog voor Lekkers – schoolfruit.
Zwemmen 1ste + 2de graad
LOP-vergadering – meester Tom
Pedagogische studiedag
De leerlingen hebben vandaag een vrije dag.
Er is geen voor- en naschoolse kinderopvang.
Oudercontact kleuterschool
Kleuterturnen in de Kimpel te Bilzen.
Oog voor Lekkers – schoolfruit.

9.00-12.00
9.00-12.00
15.45-17.30

13.30-15.30

9.00-12.00

Aandachtspunten deze maand!
In onze school verwelkomen we Louise Gregoor, Axl Vreven en Sophie Nijs in de kleuterklas van juf Tanja.
Juf Charlotte zal na de herfstvakantie op bevallingsverlof gaan. Juf Ine Lieben zal voltijds de klas van juf
Charlotte overnemen.
In de klassen van juf Elke en juf Els Smets zal juf Laura Geerkens de uren van juf Ine gaan invullen.
Studenten Kiara en Fien zullen in onze kleuterschool dit jaar stage lopen in de klassen van juf Tanja en juf
Ingrid. Studente Astrid Froidmont zal van 19 november t.e.m. 28 november haar stage doen in de klas van
juf Charlotte.
Onze sponsorloop t.v.v. van ons goede doel ‘Vzw Vrienden Van Kankala’ was zowel voor de leerlingen als
voor ons team een zeer fijne activiteit. Bij deze willen we alle sponsors bedanken voor hun bijdrage. In
totaal bracht de sponsorloop maar liefst € 2800 op. Het bedrag zal tijdens de Warmste Week overhandigd
worden.
De Elfen en Trollentocht 2018 was dit jaar weer een ongelooflijk succes. 4500 kinderen en volwassenen
beleefden een magische avond in en rond Alden Biesen. Onze school wil alle bezoekers, inwoners van
Rijkhoven en alle helpende handen uitdrukkelijk bedanken. Een extra dankjewel gaat uit naar de leden van
de kerngroep. Een werkstuk van meer dan 8 maanden voorbereiding, kreeg op 20 oktober een geweldige
apotheose.
Onze school werd geselecteerd voor een project rond taal. Dit project is een initiatief van de bibliotheek in
Bilzen. Hierdoor zullen onze leerlingen van de tweede graad een aantal workshops gaan volgen in de bieb.

De renovatie van het schoolgebouw en de speelplaatsen zullen ook dit jaar verdergezet worden.
De buitengevels langs Souwveld gaan dit schooljaar aangepakt worden. Tijdens de paasvakantie zal er ook
een nieuwe speelplaatsomheining geplaatst worden op de speelplaats van de lagere school.
Bij nazicht blijken enkele schoolrekeningen nog niet betaald te zijn. Alle betrokkenen ontvingen afgelopen
maand een bericht. Gelieve deze openstaande rekeningen spoedig in orde te brengen.

