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Maandoverzicht maart 2019

Ma. 11.03

Din. 12.03
Woe. 13.03
Don. 14.03
Vrij. 15.03
Din. 19.03
Woe. 20.03
Vrij. 22.03

Ma. 25.03
Woe. 27.03

Vrij. 29.03

Krokusvakantie
Van maandag 4 maart 2019 t.e.m. vrijdag 8 maart 2019
Zwemmen 1ste + 3de graad
Lego-Project voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar.
Deze maand gaan deze leerlingen aan de slag rond techniek
met het Lego We Do-project.
Nascholing juf Ute en meester Tom te Hasselt
Oog voor Lekkers – schoolfruit
Directievergadering – meester Tom
Nationale Pyjamadag t.v.v. Bednet
Deadline inschrijvingen bosklassen 2019-2020
Personeelsvergadering te Kleine-Spouwen
Oog voor Lekkers – schoolfruit
Profs+ - meester Tom
Muziekinitiatie voor de 2,5- en 3-jarige kleuters en de
leerlingen van de 2de graad A.
Zwemmen 1ste + 2de graad
Oog voor Lekkers – schoolfruit
Kleuterturnen in de Kimpel te Bilzen.
Netbaltornooi 4-4 (5de en 6de leerjaar)
Muziekinitiatie voor de 2,5- en 3-jarige kleuters en de
leerlingen van de 2de graad B.

9.00-12.00

15.45-17.45

Namiddag

9.00-12.00
Namiddag

Aandachtspunten deze maand!
We verwelkomen onze nieuwe collega, juf Aline. Zij zal de taken van juf Laura overnemen.
We melden met verslagenheid volgende overlijdens:
Mevrouw Helena Gerits, moeder van Maike Moors, kinderverzorgster in onze school. Helena overleed op
27 januari.
De heer Theo Bijnens, vader van Hilde Bijnens, secretaresse in onze school. Theo overleed op 12 februari
2019.
Wij bieden de families onze oprechte deelneming aan.
Dit jaar namen we deel aan de actie ‘Music For Life’. Hiervoor organiseerden we met beide scholen een
sponsorloop en een kerstballenverkoop. We zijn trots om € 3000 voor te mogen schenken aan ons goede
doel: De Vrienden Van Kankala.

Vernieuwing niveaulezen:
Om het niveaulezen anno 2019 up to date te houden, hebben we een vernieuwing ingezet in het aanbod
van het leesmateriaal op school. De verouderde boekjes worden systematisch verwijderd en vervangen
door nieuwe exemplaren. Het oudercomité heeft zich financieel ook achter dit project gezet. Meer nog:
dankzij hun steun hebben we een volledig nieuwe boekenwand én bijbehorende leesboekjes kunnen
installeren. Hartelijk dank aan het oudercomité voor de steun in de project.
Ook blijft de school investeren in het schoolgebouw. Er werd inmiddels een nieuw hek geplaatst op de
kleuterspeelplaats en ook het leraarslokaal wordt systematisch verfraaid.
Een groter project is de renovatie van de buitenmuur van onze school aan de zijde van de speeltuin.
Tijdens de krokusvakantie zullen de oude voegen verwijderd en kleine herstellingen uitgevoerd worden.
Tijdens de paasvakantie wordt de muur opnieuw ingevoegd en zal het centrale gedeelte geverfd worden.
Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
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. (In de kleuterschool zijn er 47 vrije
plaatsen, voor de lagere school kunnen 35 nieuwe leerlingen ingeschreven worden)
Vrije plaatsen in school Rijkhoven:
Kleuters: 15 indicator en 55 niet-indicator
Lager Onderwijs: 11 indicator en 20 niet-indicator
Inschrijven kan steeds op vrijdag van 8.00u. tot 17.00u. op het secretariaat van onze school
of na afspraak.
Vrijdag 15 maart is het weer zover, de Nationale pyjamadag. Die dag steunen
we met z'n allen de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen
komen wegens langdurige ziekte. Eén dag trekken we uit solidariteit onze
pyjama aan.

