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                 Nieuwsbrief                

                                november 2018        september 2015 

Beste ouders 

 

De kop is eraf, de eerste week vakantie zit 

erop, het schooljaar neemt een vaart. 
 

 

 

Graag maken we stand van zaken op en houden jullie op de hoogte van …. 
 

- ons gezondheidsbeleid 

   
  Met ondersteuning van en via ons oudercomité tekenden  

   wij in op het project ‘Oog voor Lekkers’.  

  Met dit initiatief willen de Vlaamse overheid en de  

   Europese Unie gezonde voedingsgewoonten promoten bij  

   kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen  

   van het buitengewoon lager en secundair onderwijs, zowel op  

   school als thuis. 

 

Heel concreet betekent dit dat wij elke donderdag aan elke leerling 

een gratis stuk fruit aanbieden: een appel, een peer, een banaan en 

in de lente wellicht nog andere fruitsoorten ook. 

 

Wij danken onze ouders van het 

oudercomité van harte voor deze 

geweldige actie! 

Veiligheid is prioriteit. 
In de ‘donkere periode’ tussen Allerheiligen en Pasen dragen alle leerlingen van de 

lagere school hun fluo-vestje op de heen- en terugweg naar en van school. Kleuters die 

dit wensen, kunnen bij de kleuterjuf een fluo-vestje 

bekomen. 
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Bewegen is tof, bewegen is gezond. 
Tijdens de jaarlijkse Maasrun lopen steeds tientallen 

van onze leerlingen mee  

tijdens de Kidsrun of nog langere afstanden.  

 

De kleuters gaan actief aan de slag in kader van 

sport@school. 

 

                           

 

                             En de juffen doen ijverig mee 

…. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

              Bewegen is ook ….. 

                    …..   je heerlijk uitleven in het bos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…   en in de speeltuin …… 
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- onze prioriteiten 
 
 
      1. Zill implementatie 
          ZiLL staat voor ‘Zin in Leren en Zin in Leven’, de benaming van het nieuwe  
          leerplanconcept Katholiek Onderwijs dat ondertussen is goedgekeurd en vanaf 1  
          september 2020 de huidige leerplannen voor het basisonderwijs zal vervangen. 
  
          Het leren en leven op school is gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele  
          persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling  
          van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om  
          zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.  
 
          Tijdens pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen en andere  
          overlegmomenten bereiden we ons in team voor op de opstart van dit nieuwe  
          leerplan. 
          Meer info vindt u op https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/ 
 
   2. Muzische vorming 
              Gedurende het hele schooljaar op donderdag  
              ondersteunt collega en muziektherapeut Jan- 
              Willem onze collega’s in de klas binnen de  
              muzische vorming en de domeinen beeld,  
              drama, dans, beweging, … 
 
              We trachten nieuwe werkvormen  
              te introduceren, proberen bijkomende  
              materialen uit, leren uit tips. 
 

- onze werking – activiteiten 

 

Geregeld heten wij onze ouders en 

grootouders welkom in de klassen bij 

de uitwerking van een thema, in het 

kader van een feest, in de 

voorleesweek, ter gelegenheid van het 

grootouderfeest. 
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Op 24 oktober kwamen 175 grootouders van onze kleuters naar het grootouderfeest.  

Bij een lekker stuk taart en een kop koffie konden ze supporteren voor hun 

kleinkinderen die het beste van zichzelf gaven bij de optredens. 

Dankzij een spontane bijdrage van de grootouders afgelopen grootouderfeest 

konden we nieuwe fietsjes 

aankopen voor de 

kleuterspeelplaats.  

 

Het woonzorgcentrum van 

Lanaken ziet onze leerlingen graag 

komen naar de 

Bessemerberg.  

Jaarlijks brengt elke klas 

minstens 1 bezoek aan de 

bejaarden en onze kinderen 

nemen op dat moment deel 

aan een activiteit met de 

bewoners. 

KD ging op schattenjacht in de Bessemerberg en kon zo het hele 

woonzorgcentrum ontdekken.  

 

Naar de GROTE school gaan, is 

een hele stap. Daarom 

organiseren de juffen van KD en 

L1 regelmatig een integratie-dag waarbij de 5-jarige kleuters 

een dag meedraaien in het leven van de lagere school. 

 

 

 

 

 

Voorleesmomenten in de kleuterklas door 

de leerlingen van L4. 
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- onze kalender 

Maandag 19 november Bezoek aan de tentoonstelling ‘100 jaar oorlog’ voor alle leerlingen lagere school 

Dinsdag 20 november Bezoek kinderboerderij voor L1 om 13.30 uur 

Vrijdag 23 november Zwemmen L1 en L5 

Zondag 25 november Sint-Ontbijt in zaal Berenhof Veldwezelt   9 – 12 uur 

Vrijdag 30 november Bezoek kinderboerderij voor L5 om 13.30 uur               Zwemmen L4 en L6 

Maandag 3 december Sint op school               19.30 uur: vergadering oudercomité 

Dinsdag 4 december Workshop OTT  (OntdekTechniekTalent)  voor L3 en L4 in SVM Lanaken 

Vrijdag 7 december Zwemmen L2 en L3 

Woensdag 12 december Kijkdag voor nieuwe kleuters 

Donderdag 13 december Theater KB en KD in CCL   namiddag 

Vrijdag 14 december Zwemmen L1 en L5 

Maandag 17 december Uitdelen rapporten lagere school                          Oudercontact lagere school 

Dinsdag 18 december Bezoek woonzorgcentrum voor KD en L1             Oudercontact lagere school 

Woensdag 19 december Kerstviering in de kerk van Gellik   10.45 uur 

Vrijdag 21 december Zwemmen L4 en L6 

Kerstvakantie van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 06 januari 2019 

 
Vrije dagen van het tweede trimester 

 
Pedagogische studiedag: woensdag 16 januari 2019  

Facultatieve verlofdag: maandag 04 februari 2019  

Krokusvakantie: van maandag 04 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019 

Paasvakantie: van maandag 08 april 2019 tot en met paasmaandag 22 april 2019 

 

 

Vrije dagen van het derde trimester 

 
Dag van de Arbeid: woensdag 01 mei 2019 

Pedagogische studiedag: woensdag 08 mei 2019 

O.H.-Hemelvaart: donderdag 30 mei en brugdag vrijdag 31 mei 2019 

Pinkstermaandag: 10 juni 2019 

De zomervakantie begint op maandag 1 juli 2019.  

 

Belangrijke datum 
Schoolfeest: zondag 19 mei 2019 
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In de kijker … 
 
Onze nieuwe turn T-shirts voor de kinderen lagere school 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
De telling opbrengst van de 

sponsortocht van 4 oktober jl. is 
afgerond op een mooi bedrag van € 

971,86. 

 
DANK AAN JULLIE ALLEN!!! 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Sint op school op maandag 3 december. 

Hartelijk welkom!  
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