
 

 

    Infokrantje maart 2019 
 

“Stap je mee in ons verhaal?” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deze maanD gaan we op paD  
met boekenbeest 

aXI  
 
 

 
 



 

Agenda... 
01.03.2019: Carnavalbal               

 

We vieren carnaval op school. Er is geen stoet. We zouden 
het fijn vinden dat iedereen verkleed naar school komt. 
Het is niet de bedoeling om iets nieuw te kopen. Hoe 
origineler, hoe liever!  
Let op: geen geweren, zwaarden of messen!    

02.03.2019:  Start krokusvakantie 

10.03.2019: Einde krokusvakantie 

13.03.2019: Eerste zwembeurt         eerste graad 
    

Vanaf nu gaan we wekelijks zwemmen in Hulshout!  
Zorg dat je kind een zwembroek of badpak, badmuts,  
een grote en een kleine handdoek bij heeft.  

14.03.2019: Bibbezoek          lagere school 

14.03.2019: Ouderkringvergadering om 20.30 uur 

15.03.2019: De nationale pyjamadag van Bednet  
We komen deze dag in pyjama naar school! 
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school 
kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die 
langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, of een ongeval, 
zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.  

19.03.2019: Medisch schooltoezicht met ouders   1ste kleuterklas 
   in CLB Herentals 

21.03.2019: GPS bibspel n.a.v. jeugdboekenmaand                 3de graad            
(i.s.m. Provinciaal Groendomein Hertberg)               
We blijven die dag ineten        

         



 

 

22.03.2019: Grootouderfeest van 9.30 uur tot 11.30 uur 
*Jubileumjaar, met gastoptreden!* 
 
Opgelet! Alle grootouders worden verwacht in Bovenzaal  
Bergom, Hoge Dreef 1 (Bergom). De kinderen verzamelen 
’s morgens op school. We rijden met de bus naar Bergom.  
Later volgt er een briefje waarop je mag aanduiden of je 
kind ‘s middags wel/niet naar huis gaat om te eten met de 
grootouders die dag.  

25.03.2019: Voorleesvoorstelling      2de graad 
 

 

Noteer alvast deze datum in je agenda: 

03.04.2019: Schoolfotograaf 

 

 

 

 

Werd er iets meegegeven met je kind…? 

• Info van de gemeente Herselt : activiteiten paasvakantie  

• Flyer Week van de Keigezonde Kempen. 

 

 



 

Informatie... 
 

• Het goede doel: De 100 km-run van Kom Op Tegen Kanker 
 
Afgelopen vrijdag overhandigden we het ingezamelde geld van de “soepverkoop” voor 
de 100 km-run van Kom Op Tegen Kanker. We willen iedereen nogmaals bedanken 
voor de massale bestellingen en hartverwarmende woorden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• 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:  
 
 Serveer soep! 
Zo kunnen kinderen smaken leren kennen, ook van minder populaire groenten. 
 
 
• 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 ken en kan” voor.  
 
“We hopen een bijdrage te leveren aan de totale ontwikkeling van alle kinderen. Alle 
kinderen hebben het recht zich te ontwikkelen volgens eigen mogelijkheden. Wij 
hebben dus de plicht om hierin tegemoet te komen en aandacht te hebben voor een 
gevarieerd en evenwichtig onderwijsaanbod. 
 
Dit doen we door in een rijk milieu aangepaste activiteiten aan te 
bieden waarin ze gestimuleerd worden om op alle 
ontwikkelingsdomeinen te groeien en zo breed mogelijk 
competenties op te bouwen. We brengen hen vaardigheden bij om 
zich deze kennis eigen te maken en leren ze door reflectie met een 
kritische blik in het leven te staan.” 
 
• Helm Op Fluo Top 

 

Zoals we op de mededelingen van november hebben aangekondigd, eindigt dit 
verkeersproject aan de krokusvakantie. 
Wat niet wil zeggen natuurlijk dat het belangrijk blijft om het dragen van een 
fietshelm en fluokledij op een leuke en eenvoudige manier aan te moedigen.  

 
Het  verzamelen en sparen van stickers echter stopt wel !  
Hopelijk heeft ieder van jullie kunnen sparen voor een leuke beloning of prijs.  
 



 
• Werken speelplaats 
 
De werken aan onze speelplaats schieten goed op. Onze kinderen kunnen al terug 
onder het afdak spelen en op school de toiletten gebruiken. Wat een verademing !! 
 
Maar omdat de poort nog steeds niet toegankelijk is, blijven we ook na de 
krokusvakantie onze kinderen ’s morgens opvangen aan de kapel.  
Ook ’s avonds moeten de kinderen afgehaald worden aan de kapel ! 
We houden u op de hoogte bij elke wijziging van deze afspraak. 
 
 


