
 

 

 

    Infokrantje januari 2020 

 



 

Agenda 

05.01.2020: Einde kerstvakantie 

06.01.2020: Driekoningen 
Driekoningen is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd 
en waarop men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de 3 wijzen uit het 
oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen 
zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning 
der Joden. 

 
08.01.2020:  Vertrek naar Arzl               derde graad 

- We verzamelen ’s morgens allemaal om 5.45 uur. 
- Alle ouders van onze school kunnen het dagverloop in Oostenrijk volgen via 
radio WFM – Heultje (105.4) 
- Via onze website www.schoolvarenwinkel.be zullen er ook foto’s te zien zijn.  

 
10.01.2020:  Uitstap naar binnenspeeltuin Snepkens                             kleuters 
   Meer informatie via kleuterweetjes. 
 
14.01.2020:  Theater in CC ’t Gasthuis (namiddag)         tweede graad 
   De leerlingen van de tweede graad blijven die dag ineten. 
 
14.01.2020:  Ouderkringvergadering om 20 uur      
 
17.01.2020:  Terugkomst van Arzl              derde graad 
 
21.01.2020:  Theater in CC ‘t Schaliken                     derde graad 
   De leerlingen van de derde graad blijven die dag ineten. 
 
22.01.2020:  MOEV trefbal (namiddag)           tweede graad  
 
27.01.2020:  Bezoek aan secundaire school Aarschot                derde graad 
   De leerlingen van de derde graad blijven die dag ineten. 
 

29.01.2020: Infosessie over het secundair onderwijs, gegeven door een CLB-

medewerker uit het infoteam van Vrij CLB Kempen.  

* Voor alle leerlingen van Varenwinkel die de overstap maken naar het 

secundair onderwijs, samen met hun ouders.  

* Uitnodiging werd al eerder meegegeven.  

* Van 12.30 uur tot 13.30 uur.  

 

 

 

http://www.schoolvarenwinkel.be/


 
 
30.01.2020:  Bibbezoek              lagere school 
 
03.02.2020:  Facultatieve verlofdag = geen school 
 
 
 

Informatie 
 

 Wij wensen jullie… 

 

…een gelukkig en gezond 2020!   

 

 

 

 

 Ontbijtkorven 

 

Ook dit jaar was de ontbijtactie weer een overweldigend succes! 
Onze school dankt in de eerste plaats alle helpende handen en sponsors. 

Zonder hun inzet was deze actie niet mogelijk. 

Ook danken wij alle ouders, grootouders, familie en vrienden voor de talrijke 

bestellingen en voor de steun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Kwartierlezen in de kerstvakantie 
 
Onze school doet mee aan het leesproject Kwartiermakers: alle 

kinderen krijgen elke schooldag een kwartier de tijd om vrij te 

lezen. Kinderen die veel lezen, hebben immers een grotere 

woordenschat dan kinderen die weinig lezen én hebben meer 

inzicht in de opbouw van teksten. Met een hogere 

leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken 

toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter 

ontwikkelen. Lezen is kortom cruciaal.  

 

Het belang van lezen stopt echter niet in de vakantie: bij kinderen die in de vakantie 

niet of weinig lezen, gaat de leesontwikkeling met grote stappen achteruit. Gelukkig is 

die terugval heel makkelijk te voorkomen: stimuleer je kind om ook thuis en ook in de 

vakantie elke dag een kwartier te lezen. Maak er deze vakantie een ritueel van, want 

niets is zo gezellig als samen lezen.  

 

Uw kind kreeg een kleurplaat mee naar huis waarop een kerstbal gekleurd kan worden 

als er die dag gelezen werd.  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier!  

 

 

 

 

 Wijzigingen tijdens onze sneeuwschool te Arzl 

 

Onze 5de en 6de-klassers gaan een prachtig avontuur tegemoet. Van woensdag 8 tot 

vrijdag 17 januari zijn zij afwezig, samen met juf Yvette, juf Sofie en juf Margot. 

Hierdoor is het dus mogelijk dat sommige lessen van juf Sofie en juf Margot 

verschuiven of wijzigen. Dit noemen ze “flexibiliteit” ! 

 

 
 

 

 

 



 

 

Wordt/werd er iets meegegeven met je kind? 
 Brochure gemeente Herselt: activiteiten in het krokusverlof. 

 Na de kerstvakantie: facturatie november – december 2019. 

 


