Infokrantje april 2019
“Stap je mee in ons verhaal?”

Deze maand zetten we
boekenbeest

GIECHEL
in de verf

Agenda...
01.04.2019:

Oudercontacten lagere school

02.04.2019:

Oudercontacten lagere school

02.04.2019:

Alles met de bal in de Mixx

02.04.2019:

Speeluurtje voor nieuwe instappertjes om 16 uur

03.04.2019:

Schoolfotograaf

08.04.2019:

Start paasvakantie

tweede graad

De Goede Week
14.04.2019:
Start van de Goede Week
De Goede Week is in het christendom de naam voor de week vanaf
Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de
Vasten of Veertigdagentijd.
14.04.2019:
Palmzondag
Palmzondag is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór
Pasen), vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op
Palmzondag wordt door christenen de blijde intocht van Jezus Christus in
Jeruzalem gevierd.
18.04.2019:
Witte Donderdag
Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn
apostelen herdacht.
19.04.2019:
Goede Vrijdag
Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen
de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad

Jeruzalem.
20.04.2019:
Stille Zaterdag
Paaszaterdag of Stille Zaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de zaterdag
voor Pasen en de laatste dag van de vastentijd en lijdensweek die
voorbereidt op het christelijke paasfeest. Deze zaterdag wordt ook wel
Stille Zaterdag genoemd, omdat op die dag de klokken niet luiden tot aan
de Paaswake.
21.04.2019:
Pasen
Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar.
Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de
dood, op de derde dag na zijn kruisiging.
22.04.2019:

Einde paasvakantie (Paasmaandag)

23.04.2019:

Paaseitjes rapen op school !

24.04.2019:

Theater op school

alle kleuters

26.04.2019:

Theater in De Werft

tweede graad

28.04.2019:

Vormsel te Herselt om 11 uur

29.04.2019:

Theater in De Werft

01.05.2019:

Dag van de arbeid = geen school !

04.05.2019:

Schoolfeest op een zaterdag !

eerste graad

“Terug in de tijd, 80 jaar Varenwinkel”
Iedereen welkom! Inschrijven voor de barbecue
kan via het inschrijvingsformulier.

Informatie...
• Sponsoring schoolfeest via programmaboekje
Naar aanleiding van ons schoolfeest op zaterdag 4 mei 2019, willen we onze ouders
de gelegenheid geven om via ons programmaboekje hun steun te betuigen.
Deze steun kan bijvoorbeeld d.m.v. een logo te plaatsen in het programmaboekje.
Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend!
De prijs bedraagt 20 euro voor het plaatsen van een logo!
Indien u hierin geïnteresseerd bent, kan u een voorbeeld van het logo, samen met het
bedrag in een enveloppe, meegeven met uw kind, of mailen naar:
derdegraad@schoolvarenwinkel.be
Een kwijtschrift zal u later worden bezorgd.
We bedanken u alvast bij voorbaat en hopen u te mogen verwelkomen op ons
schoolfeest!

• Actie Keigezonde Kempen
Van 1 tot en met 7 maart 2019 was het ‘Week van de Keigezonde Kempen’.
Deze week stond in teken van een gezond(er) gezinsleven. Van alle deelnemers werd
Maxim uit het eerste leerjaar als winnaar gekozen. Hij ging naar huis met een
Keigezond pakket. Proficiat, Maxim!

• Wie heb ik aan de lijn?
Opgelet! Indien je bij een gemiste oproep van onze school voor ‘terugbellen’ kiest,
kom je automatisch bij onze hoofdafdeling in Bergom uit. Je kunt onze school in
Varenwinkel best bereiken via het telefoonnummer 014 54 66 23.
Onze hoofdafdeling Bergom is te bereiken via telefoonnummer 014 54 73 93
(lagere school Bergom) en 014 54 23 47 (kleuterschool Bergom).

• Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn !
We kunnen allemaal die extra vitaminen gebruiken…
Onze school adviseert en moedigt daarom aan:
“Elke voormiddag een stukje fruit of groente !”
Nog een tip… om uw kind(eren) groenten en fruit te leren eten:
=> Eet zelf ook groenten en fruit !
Als uw kind dit ziet, zal het zelf ook willen proeven…

• De Pamperbank
De aankoop van luiers voor baby's en jonge kinderen neemt een
serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen.
Daarom zamelt de Pamperbank luieroverschotten in. Deze
ingezamelde luiers worden vervolgens gesorteerd per maat en in
pakketjes van 25 stuks verkocht voor 1 euro, aan gezinnen die de
luiers echt nodig hebben. Wie thuis luieroverschotjes heeft en deze
graag zou schenken aan de Pamperbank, kan deze doneren in de inzamelbox die te
vinden is in de gang om naar de eetzaal/turnzaal te gaan. Meer informatie via
http://www.depamperbank.be

• Eigen Opvoedingsproject
Sinds dit schooljaar steekt ons opvoedingsproject in een nieuw jasje. Om u kennis te
laten maken met ons vernieuwde opvoedingsproject, lichten we elke maand een doel
(deur) toe. Deze maand stellen we graag: “Ik beleef en geniet” voor.
“Onze school blijft jaarlijks zoeken naar een evenwichtig aanbod,
zowel in de klas als daarbuiten, tijdens en na de schooluren. Die
activiteiten geven de kinderen vaak kansen om zich anders te
uiten dan in de klas mogelijk is. Daarom organiseert onze school
culturele uitstappen, veel sportactiviteiten, studiereizen,
sneeuwschool,...
School beleven is ook aandacht hebben voor verbondenheid,
betrokkenheid en speels, onbevangen en creatief omgaan met
de wereld. Kinderen krijgen kansen om creatief en met eigen
vormgeving uiting te geven aan ervaringen, kennis, ideeën en
gevoelens. Zo kunnen ze deze beter verwerken. De school heeft
hierbij een begeleidende functie.”

• Werken speelplaats

Joepie, de speelplaats is
weer volledig toegankelijk!
We maken geen
verplaatsingen meer naar
de kapel. We kijken al uit
naar de nieuwe poort en
omheining die in de
paasvakantie geplaatst
zullen worden.

Werd er iets meegegeven met je kind…?
• Inschrijvingsformulier schoolfeest 4 mei 2019

