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Maandoverzicht maart 2020
Ma. 02.03

Ma. 09.03
Woe. 11.03

Vrij. 13.03

Ma. 16.03
Din. 17.03
Don 19.03

Zon. 22.03

Ma. 23.03
Ma. 30.03
Din. 31.03

Zwemmen 1ste en 2de graad, aansluitend bezoeken deze
klassen de bibliotheek in Bilzen. Dit bezoek kadert in het
project rond de jeugdboekenmaand.
Onze kleuters bezoeken de musical “Rikki’ in de abdij van
Herckenrode in Hasselt
€ 6.00 via de schoolrekening
Kleuterturnen te Bilzen
Openlesdagen VIIO Tongeren – leerlingen van de 3de graad
Pedagogische studiedag
De leerlingen hebben vandaag een vrije dag. Er is ook geen
voor- en naschoolse kinderopvang.
Warme soep op school.
Ons oudercomité trakteert alle leerlingen tijdens het
middagmaal op warme soep.
Nationale Pyjama Dag - Bednet
Vandaag komen we allemaal in pyjama naar school en
steunen hiermee alle kinderen en jongeren die niet naar
school kunnen gaan wegens langdurige ziekte.
Zwemmen 1ste en 3de graad
Bezoek PIBO Tongeren – leerlingen van de 3de graad
Personeelsvergadering
Kangoeroewedstrijd: Europese wiskundewedstrijd voor alle
leerlingen van de lagere school.
€ 2,50 via de schoolrekening.
Schoolfeest “Speurneuzentocht”
Vertrek in zaal Sint-Amandus in Kleine-Spouwen tussen
13.30 en 15.30
Meer info ontvangt u via een aparte uitnodinging.
Ontdektechniektalent – techniekles in de PSSB te
Munsterbilzen – leerlingen van de 3de graad
Zwemmen 1ste en 2de graad
Kleutersportinstuif
€ 1.00 via de schoolrekening
Medische schooltoezicht: vaccinaties 1ste en 5de leerjaar

13.00-15.20

8.45-12.00
8.45-15.20

15.45-17.45

13.00-15.20
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Weetjes van deze maand:
Welkom nieuwe kleuter!
In de klas van juf Veerle verwelkomen we Sep Vanherle. Welkom in onze school.
Kangoeroewedstrijd 2020:
Op donderdag 19 maart nemen alle leerlingen van het lager onderwijs deel aan de internationale
wiskundewedstrijd Kangoeroe 2020. Tijdens deze wedstrijd dienen de leerlingen reken-, puzzel- en
denkopgaven op te lossen. Deze test telt niet mee voor het rapport, maar geeft onze leerlingen de kans om
wiskunde op een andere manier te beleven. De wedstrijd verloopt per leeftijdsgroep: Wombat (1ste en 2de
leerjaar), Springmuis (3de en 4de leerjaar) en Koala (5de en 6de leerjaar). Wereldwijd nemen meer dan 60 landen
deel aan deze wedstrijd die georganiseerd wordt door de Vlaamse Wiskunde Olympiade.
Weerbaarheidstraining:
Deze maand zullen de leerlingen van de 1ste en 2de graad deelnemen aan de sessies weerbaarheidstraining in
onze school.
Computationeel denken!!
Februari stond in teken van computationeel denken. Dit betekent dat onze leerlingen proberen te denken in
stapjes en algoritmes, net zoals een computer dus. Zo leren ze om samen een stapsgewijze programmatie te
maken. Een bijkomende doelstelling is om steeds de snelste en meest efficiënte oplossing voor een probleem
te zoeken. Deze inzichten kunnen de kinderen ook inzetten in het dagelijkse leven.
Op onze website vindt U enkele mooie beelden van deze activiteiten.
Inschrijvingen schooljaar 2020-2021
Periode 1: van 3 februari 2020 tot en met 14 februari 2020
- broers en zussen van onze leerlingen
- kinderen van ons personeel en leerkrachten
Periode 2: van 2 maart 2020 tot en met 13 maart 2020
-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 23 maart 2020
- iedereen kan zich inschrijven zolang de schoolcapaciteit dit toelaat. (In de kleuterschool zijn er 60 vrije
plaatsen, voor de lagere school kunnen 35 nieuwe leerlingen ingeschreven worden)
Inschrijven kan steeds op dinsdag en vrijdag van 8.30u. tot 16.00u. op het secretariaat van onze school of na
afspraak.

Data voor volgende maand:
03.04
06.04
20.04
22.04
27.04

Leerlingcontacten 2de en 3de graad
Start Paasvakantie
Milieuactie: plantdag op school (1ste graad)
Kleuterturnen
Zwemmen 1ste en 3de graad

