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ALGEMEEN 
 

 

 Verlofdagen april 

- Paasvakantie:  ma. 28 maart 2016 t.e.m. vr. 8 april 2016 

 

 Nieuws uit de oudervereniging: Wafeltjesverkoop 

De wafelverkoop dit schooljaar was weer een groot succes!   
De top 3 verkopers: 

1) Amy Van herrewegen met 80 dozen (K2A) 

2) Lola Hens met 68 dozen (K1) 

3) Cederic Rymenants met 58 dozen (K1) 

Deze topverkopers worden beloond met een cadeaubon van Fun. 
 
Wegens een fout bij de bestelling werden er dit jaar geen verpakte wafels besteld. De 
oudervereniging wil zich hiervoor verontschuldigen. 
Er staan nog enkele dozen in onze berging, indien u er graag aankoopt, kan u terecht op het 
secretariaat van onze school. 
 

 Soep 

Na de paasvakantie stopt de bedeling van soep voor dit schooljaar.  Indien u nog 

soepbonnetjes over heeft, mag u deze volgend schooljaar gewoon verder blijven gebruiken. 

Kleuters van K3 en leerlingen van het 6
e
 leerjaar die geen jongere broer(s) of zus(sen) op 

school hebben waar ze hun soepbonnetjes aan kunnen doorgeven, kunnen deze bonnetjes 

na de paasvakantie komen afgeven op het secretariaat.  Wij betalen deze dan terug aan 0,57 

euro/oranje soepbon en 0,85 euro/groene soepbon. 

 

 Bebat-actie 

We hebben onze school ingeschreven om mee te doen aan een wedstrijd van VTMKzoom 
“Win een K3-concert op school.” Dit loopt in samenwerking met Bebat. Je hoort ons al 
afkomen.  
We zouden graag zo veel mogelijk lege batterijen willen inzamelen. De batterijen mogen 
alleen afkomstig zijn van huishoudelijk gebruik. De inzamelactie gaat van start vanaf 21 maart 
en loopt tot 20 mei. We hebben dus voldoende tijd om onze tonnen te vullen, maar daarvoor 
hebben we natuurlijk jullie hulp nodig. 
De school die het grootste gewicht aan gebruikte batterijen heeft verzameld per leerling wint 
een exclusief concert van K3. Hopelijk worden wij de gelukkige. Als we als school toch niet 
winnen, kunnen we nog kans maken op een Bebat-Ravotdag. Bebat komt dan naar school 
met allerlei XL-spelen, springkastelen, enz. 
Dus, … inzamelen is de boodschap!! 
 

 

 

 



 

 Grote opendeurdag 

Op zondag 17 april 2016 van 10 u. tot 12 u. zetten wij de deur van onze basisschool open 
voor mogelijke instappers in de kleuter- en lagere school voor het schooljaar 2016-2017. 
 

 Deelname actie Rode Kruis 

Elk jaar steunen wij het “Rode Kruis” met de stickeractie.  De verkoop gaat door in de maand 

april. Een brief volgt. 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 Instapmoment IK-klas 

- Op ma. 11 april 2016, de eerste schooldag na de paasvakantie, kunnen kleutertjes 

geboren vóór of op 11 oktober 2013, instappen in het klasje van juf An. Welkom aan 

Femke en Owen! 

 

 Sportactiviteiten 

vr. 29 april 2016:  Alle kleuters nemen deel aan de zomersportdag die 

                                             doorgaat op het Sportcentrum in de Rooienberg. Brief volgt. 

                                              Kostprijs: 2 euro     

                                                          

 Zwembeurten 

 

di. 12 april 2016 K2A + K2B + K3 

vr. 15 april 2016 IK + K1 

 
De kleuters van K3 worden groot en kunnen het vanaf nu alleen. Ze worden begeleid door de 
juf en een extra ouder die vooraf wordt gevraagd.  
 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- do. 14 april 2016:  De leerlingen van het 6
e
 leerjaar krijgen verkeersles over  

                                             de “Dode Hoek” door de politie van zone Bodukap. 

- ma. 18 april 2016:  De leerlingen van het 2
e 
leerjaar brengen een bezoek aan  

                                             het Kindermuseum te Brussel. 

Kostprijs: 7,50 euro. 

                                       

 Sportactiviteiten 

- ma.25 april 2016:   Alle leerlingen 4
de

 , 5
de

 en 6
de

 leerjaar nemen deel aan de  

                                              zomersportdag die doorgaat op het Sportcentrum in de  

                                              Rooienberg. Brief volgt 

                                              Kostprijs: 2 euro                                                           

- di. 26 april 2016:  Alle leerlingen 1
ste

, 2
de

 en 3
de

 leerjaar nemen deel aan de  

                                              zomersportdag die doorgaat op het Sportcentrum in de  

                                              Rooienberg. Brief volgt 

                                              Kostprijs: 2 euro                                                              

                                               

 Zwembeurten 

 

ma. 11 april 2016 5
e
 lj. + 6

e
 lj. 

di. 19 april 2016 1
e
 lj. + 2A + 2B 

vr. 22 april 2016 3A + 3B + 4
e
 lj. 

 

 

 



 Eerste Communie 

De leerlingen van het 1
e
 leerjaar doen hun Eerste Communie op zo. 24 april 2016.  Proficiat! 

 

 Schoolreissparen 

Hierbij vindt u een tabel met het overzicht van het schoolreissparen 2015-2016. 

In de grijze vakken ziet u welke bedragen u al gespaard heeft. 

Voor de maanden april en mei, sparen we nog 2 euro en in de maand juni volgt de afrekening 

om het bedrag volledig te maken. 

 

De prijzen voor de schoolreizen zijn: 

 1
e
 graad: De Olmense Zoo   18,80 euro 

 2
e
 graad: Burcht van Logne + Ninglinspo  16,80 euro 

 3
e
 graad: Steenkoolmijnen van Blegny  20,20 euro 

 

 

Schoolreissparen 1
e
 graad 2

e
 graad 3

e
 graad 

Oktober 2 euro 2 euro 2 euro 

November 2 euro 2 euro 2 euro 

December (door oudervereniging) 2 euro 2 euro 2 euro 

Januari 2 euro 2 euro 2 euro 

Februari 2 euro 2 euro 2 euro 

Maart 2 euro 2 euro 2 euro 

April 2 euro 2 euro 2 euro 

Mei 2 euro 2 eur0 2 euro 

Juni (afrekening) 2,80 euro 0,80 euro 4,20 euro 

TOTAAL 18,80 euro 16,80 euro 20,20 euro 

 

 

 
 
 
 
 
Heidi Dils       Het schoolteam. 
directeur 
 
 

 


