
 

 

 

 

 

   

 

  

 

Mijn Kerstwens 

 

Ik wil het er dit jaar op wagen, 

de kerstman iets heel anders te vragen. 

Geen cadeautjes in mooie papiertjes verpakt, 

met mijn naam erop geplakt. 

 

Mijn wens is dat jij mag stralen, 

stralen van geluk. 

Als hij jou dat geven kan... 

Kan mijn kerst niet meer stuk! 



Wist je dat… : 

1 de werken aan het sanitair starten op 8 januari 2018 

2 we op woensdag, 10 januari 2018 na schooltijd een soep-, koffie- en warme 

chocolademelk verkoop houden ten voordele van het goede doel 

“voedselpakketten voor mensen uit de buurt” 

3 de leerlingen in februari een wafelverkoop houden in plaats van het 

jaarlijkse “sterzingen” en dit ook ten voordele van de “voedselpakketten” 

4 juf An Vannut in blijde verwachting is van haar 3de kindje en dus tot het 

einde van het schooljaar zal vervangen worden door juf Sofie Geladé 

5 juf Nathalie Vrancken weldra zal bevallen. Tijdens haar afwezigheid wordt 

ze door juf Kim Vanderhoeft vervangen.  

6 dit schooljaar onze prioriteit “taal” is :  

 in de lagere school is onze focus “lezen” , daarom doen de leerlingen 

elke dag aan “kwartierlezen”. Bijgevolg  valt het wekelijkse 

niveaulezen weg. De kinderen worden wel nog getest op hun niveau. 

 bij de kleuters ligt de focus op “spreken”. Wekelijks wordt er een 

babbelhoek georganiseerd, waardoor het spreken bevorderd wordt.  

7 de 5-jarige kleuters in Hasselt gaan zwemmen op donderdag na de 

paasvakantie 

8 we jullie nog steeds vragen om af te stappen bij het oversteken en in de 

vaart naast het schoolgebouw.  

9 we jullie ook opnieuw willen vragen de wagen te parkeren op de voorziene 

parkeerstroken? De veiligheid van onze kinderen komt op de eerste plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                                     



                            

Agenda januari - maart 2018 
 
maandag, 8. januari 
 start werken sanitair 

woensdag, 10. januari 
 verkoop van soep, chocomelk,...  ten voordele van het goede doel 

donderdag, 11. januari 2018 
 bibbezoek 3K 

 oudercontact L.S. 

dinsdag, 23. januari 2018 
 project weerbaarheid de 6lj 

woensdag, 24. januari 2018 
 conferentie 

 oudercontact 1Ka, 1Kb, 2K en 3K 

donderdag, 25. januari 2018 
 oudercontact 1Ka, 1Kb, 2K en 3K 

dinsdag, 30. januari 2018 
 project weerbaarheid de 6 lj 

vrijdag, 2. februari 2018 
 kienavond 

dinsdag, 6. februari 2018 
 project weerbaarheid de 6lj 

vrijdag, 9. februari 2018 
 carnaval op school 

maandag, 12. februari 2018 
 start krokusvakantie 

zondag, 18. februari 2018 
 einde krokusvakantie 

maandag, 26. februari 2018 
 19u schoolraad 

 aanvang sportklassen 1ste/2de lj 

vrijdag, 2. maart 2018 
 einde sporklassen 1ste/2de lj 

maandag, 5. maart 2018 
 aanvang sportklassen 3de/4de lj 

vrijdag, 9. maart 2018 
 einde sportklassen 3de/4de lj 

maandag, 12. maart 2018 
 aanvang sportklassen 5de/6de lj 

vrijdag, 16. maart 2018 
 einde sportklassen 5de/6de lj 

donderdag, 22. maart 2018 
 bibbezoek Kuringen 4de lj 

vrijdag, 30. maart 2018 
 viering + paaseieren rapen 

zaterdag, 31. maart 2018 
 start Paasvakantie 



          

 

 

Leeskwartier in het 2de leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2K Naar de bib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Ka Thema: slapen gaan 

         


