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Maandoverzicht mei 2018
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Vrije Dag
Medische Schooltoezicht 2de kleuterklas te Bilzen.
Personeelsvergadering
Kennismakingsdag nieuwe kleutertjes voor schooljaar 20182019 in de klas van juf Tanja.
Zwemmen 1ste en 3de graad
Medisch Schooltoezicht 1ste kleuterklas
Hemelvaartdag – vrije dag
Brugdag – vrije dag
Theatervoorsteling te Bilzen – oudste kleuters
€ 7 via de schoolrekening
Oudercontact kleuterschool
Kleuterturnen in de Kimpel te Bilzen
Sportdag lagere school te Herderen
Profs te Hasselt – meester Tom
Pinkstermaandag – vrije dag
Kronkeldiedoe te Riemst – leerlingen van de 1ste graad.
Profs te Hasselt – meester Tom
Schaatsen te Hasselt 4- en 5-jarige kleuters
€ 3 via de schoolrekening
Schoolfeest ‘Reis rond de wereld’ – Parochiaal Centrum
Rijkhoven

15.45-17.45
14.00

15.20
Hele dag
9.00-12.30
voormiddag
13.00-15.20

Aandachtspunten deze maand!
In onze school verwelkomen we Liene Mertens in de kleuterklas van juf Tanja.
Onze kleuterschool heeft extra instaplestijden kunnen genereren. Juf Lien Duelen zal de 4-jarige kleuters
tweewekelijks extra begeleiden op donderdagvoormiddag.
De kleuterschoolreis zal doorgaan op dinsdag 19 juni i.p.v. 22 mei.
Op zaterdag 26 mei 2018 organiseren we het schoolfeest “Reis rond de wereld”. Alle info ontvangt u
binnenkort in een aparte brief.
Fruitproject: Oog voor Lekkers verlengt tot einde van het schooljaar.
Het schoolfruitproject Oog Voor Lekkers eindigt na 20 weken met een laatste fruitbedeling op 2 mei.
Maar … wij gaan door! Het oudercomité zal extra fruitbedelingen financieren, waardoor onze kinderen tot
het einde van het schooljaar kunnen genieten van fruit op woensdag. Bedankt oudercomité en bedankt
aan alle schilouders die de school bij dit project ondersteunt.

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019
Vanaf nu zijn er vrije inschrijvingen. Iedereen kan zich inschrijven zolang de schoolcapaciteit dit toelaat. In
de kleuterschool zijn er nog 21 vrije plaatsen. In het lager onderwijs zijn er 35 vrije plaatsen.
Inschrijven kan steeds op dinsdag en vrijdag van 8.30u. tot 16.00u. op het secretariaat van onze school
of na afspraak. Meer informatie vindt U ook op onze website.
Vrijdag 25 mei 2018: Ijsparadijs te Hasselt (4- en 5-jarige kleuters)
Tijdens deze initiatie kunnen de kleuters hun eerste stapjes op het ijs zetten en pret beleven in de
winterspeeltuin.
Om veiligheidsredenen dient elke kleuter handschoenen, een lange broek en een helm te dragen. Kleuters
die een eigen helm hebben mogen deze meenemen. Er zijn in de schaatsbaan ook helmen ter beschikking.
Inmiddels voeren we plannen uit voor de verdere afwerking van de nieuwe kleuterspeelplaats. Hierbij
worden bijkomende speelelementen, nieuwe zitbanken en aangepaste kleutervuilbakjes geplaatst. De
school, samen met het oudercomité, zullen hiervoor zelf een financiële inspanning leveren.
Nieuwe buitenbel kinderopvang.
Om de kinderopvang te betreden kan u vanaf 3 mei gebruik maken van de nieuwe buitenbel. Deze bel
bevindt zich links van de buitenpoort. (grijze drukknop)
Onze school zal actief deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek Curieuzeneuzen Vlaanderen.
Hierbij wordt data verzameld over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. De meetinstallatie bevindt zich aan het
secretariaat. Op deze manier wil onze school haar steentje bijdragen om de wetenschap te helpen bij het
leggen van een link tussen de gezondheid van de burgers en de luchtkwaliteit.
Elfen en Trollentocht 2018 vraagt uw hulp!
2018 belooft wederom een spetterende editie te worden van onze Elfen En Trollentocht. We kunnen al
verklappen dat er een nieuwe route en nieuwe aankomstplaats zal zijn.
De decorbouwers hebben uw hulp nodig. Zij zijn op zoek naar:
- oude (grote) tandwielen
- grote wijzerplaten
- ronde metalen of houten frames (bv. kader van een trampoline, grote houten hoolahoop, …)
Kan u ons hiermee helpen? U kan deze materialen bezorgen aan de school of aan leden van de
oudervereniging. Alvast bedankt.

