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Maandoverzicht februari 2019
Ma. 04.02
Din. 05.02

Don. 07.02
Vrij. 08.02

Zat. 09.02

Ma. 11.02
Woe. 13.02

Vrij. 15.02

Ma. 18.02
Woe. 20.02

Zwemmen 1ste + 3de graad
Safer Internet Day 2de + 3de graad
Een Microsoft-medewerker zal een sessie rond veilig
internetten verzorgen voor onze kinderen.
Personeelsvergadering
Nascholing te Hasselt – meester Tom
Generale repetitie schoolfeest in zaal Sint-Amandus
De kinderen mogen vanaf 8.25 gebracht worden naar de zaal.
Om 15.20 kan u de kinderen aan de zaal ophalen.
Schoolfeest “De Foute Party” – zaal Sint-Amandus
Alle kinderen worden om 16.30 verwacht in de benedenzaal
van Sint-Amandus.
Techniekles voor de leerlingen van de 3de graad in de PSSB te
Munsterbilzen
Pedagogische studiedag
De leerlingen hebben vandaag een vrije dag.
Er is geen voor- en naschoolse kinderopvang.
Muziekinitiatie voor de 4- en 5-jarige kleuters en de
leerlingen van de 1ste graad.
Slotfeest van het taalproject ‘De Woordfabriek’ in de Kimpel
te Bilzen voor alle ouders en kinderen.
Werkjes van onze leerlingen van de 2de graad zullen
tentoongesteld worden. U kan deelnemen aan workshops en
tal van leuke randanimatie.
Zwemmen 1ste + 2de graad
Schoolraad
Kleuterturnen in sporthal te Herderen.
Krokusvakantie – van maandag 4 maart 2019 t.e.m. vrijdag 8
maart 2019

8.45-10.30

15.45-17.30
9.00-16.00

17.00

13.00-15.20

Namiddag
17.00

19.30
9.00-12.00

Aandachtspunten deze maand!
In onze school verwelkomen we Anna Sauwens in de kleuterklas van juf Veerle.
Tevens verwelkomen we mevrouw Mariti Broux als nieuwe administratief medewerkster op het
secretariaat.
Voorts verwelkomen we ook mevrouw Annelies Vermeulen. Zij is een professionele muziekdocente en
kindercoach. Zij zal dit schooljaar in alle klassen muziekinitiatie geven.

Onze school is nog steeds op zoek naar vrijwilligers om ons tijdens de middagpauze of in de naschoolse
opvang te helpen. Alle geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de school.
Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
Periode 1: van 11 februari 2019 tot en met 22 februari 2019
- broers en zussen van onze leerlingen
- kinderen van ons personeel en leerkrachten
Periode 2: van 11 maart 2019 tot en met 22 maart 2019:
-iedereen kan zich inschrijven.
Er wordt wel ingeschreven volgen contingenten, dat is volgens de verhouding indicator en niet-indicator
leerling. Dit kadert in het decreet van gelijke onderwijskansen.
Periode 3: vanaf 1 april 2019:
- iedereen kan zich inschrijven zolang de schoolcapaciteit dit toelaat.
Inschrijven kan steeds op maandag van 8.00-12.30 en vrijdag van 7.30 tot 17.00 op het secretariaat van
onze school of na afspraak.

