- zo 15/04
-ma 16/04

Einde van de Paasvakantie
Start derde trimester
Instap peuters
Start vrije inschrijfperiode 2018-2019
-di 17/04
Zwemles 4AB
- wo 18/04 Klasvergadering instappertjes
Buitenspeeldag
- do 19/04 Secretaressedag
- vr 20/04 Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Lentewandeling Kiewit 2AB
- zo 22/04
Eerste Communie (10:00 uur)
- ma 23/04 Leeruitstap Watersnip Koersel 3AB
- di 24/04
Medisch onderzoek kleuters ° 2014
Zwemles 5A
- wo 25/04 Medisch onderzoek kleuters ° 2014
Oudervereniging (20:30 uur)
- vr 27/04 Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
- zo 29/04 VORMSEL (9:00 uur)
- ma 30/04 LOKALE VERLOFDAG – GEEN SCHOOL!
- di 01/05 Feest van de Arbeid- GEEN SCHOOL!
1. Zwemlessen

4AB: 17/04
5A: 24/04

2. OEI! LUIZEN OP SCHOOL!
Regelmatig stellen we in onze school vast dat er kinderen zijn met
luizen. Mits een correcte behandeling kan deze plaag goed onder
controle gehouden worden. Daarom deze dringende vraag aan de
ouders om a.u.b. regelmatig het haar te controleren en indien u
vaststelt dat uw kind neten of luizen heeft dan dadelijk de school te verwittigen,
zodat wij alle kinderen van de klas een brief kunnen meegeven met de nodige
instructies. Indien uw kind behandeld moet worden, volg dan strikt de richtlijnen
van de apotheker en gebruik de juiste shampoo en een luizenkammetje.
3. Data Eerste Communie en Vormsel 2019

Eerste Communie: zondag 12 mei 2019 om 10:00 uur
Vormsel: zondag 19 mei 2019 om 9:00 uur

4. Regeling einde schooljaar.
Op vraag van verschillende ouders deel ik jullie de afspraken mee voor het einde
van dit schooljaar.
Dit schooljaar eindigt op vrijdag 29 juni 2018 om 12:05 uur.
‘s Namiddags is de school nog open tot 15:15 uur en zijn alle
leerkrachten aanwezig op school.
De proclamaties vinden plaats op woensdag 27 juni 2018,
om 18:00 uur voor de 5-jarigen en aansluitend om 19:30 uur voor
de leerlingen van het zesde leerjaar.
De rapporten van de lagere school worden meegegeven op vrijdag 29 juni.
Kinderen die dan niet aanwezig zijn kunnen een afspraak maken met de directeur
na 5 augustus.
5. Inschrijvingen 2018-2019
Tijdens de voorrangsperiodes werden er 49 kleuters en
7 nieuwe leerlingen voor de lagere school ingeschreven.

6. Studietoelage aanvragen!!!
Voor het academiejaar 2017-2018 kan u nog een
aanvraag indienen tot uiterlijk 1 juni 2018, niet
vergeten want elke toegekende toelage betekent niet
alleen een welgekomen gezinstoelage maar ook een
bonus voor de school, zowel financieel als in lestijden. www.studietoelagen.be .

7. Kinderboekenrekje
Ik ben geen boek, ik ben een kat – Milja Praagman
Ben je het gelukkige baasje van een poes? Dan hoef je niet te
kunnen lezen om van dit toffe kartonboekje te genieten. Want net
als jij wil poes graag spelen en is ze blij met een aaitje, zelfs met
meer dan één. Poes is ook een kleine jager, maar wat hij vangt,
geeft hij je graag cadeau! Liefst kruipt hij in een veilig verdoken
hoekje, waar hij rustig kan slapen en dromen. Poes is inderdaad
geen boek om mee rond te zeulen. Hij is een poes, een levend diertje gesteld op zijn
vrijheid en zijn privacy! Een plezierig kijkboekje voor peuters met of zonder kat
thuis. De kans bestaat dat je peuter om een poesje zal zeuren, als hij dit boekje
verslonden heeft …
(De eenhoorn, 12,50 euro; uit De Bond )
8.

Het lente-ontbijt van zondag 4 maart was een enorm succes met bijna 670
kinderen en volwassenen die genoten van het lekkere ontbijt.
Bedankt allemaal voor de steun. Een heel dikke merci ook
aan de leden van de oudervereniging en het
leerkrachtenteam en uiteraard aan de gulle sponsors.

9. ik@springmee-dag!!!
Gelieve zaterdag 5 mei 2018 met stip te noteren in uw agenda, want dan vindt het
slotfeest plaats van het ik@springmee-schooljaar voor de ganse
familie met fijne optredens, bekendmaking van het ingezamelde
bedrag voor Springers tegen Kanker, lekker eten en drinken, allerlei
leuke spelletjes en springkastelen.
Hartelijk welkom!

Bosklassen

Hallo ik ga het avontuur van Durbuy vertellen☺spijtig zijn we al terug maar de juf vindt
het zeker niet. (de juf vond het ook leuk hoor!)
DAG1
We vertrokken op het perron om 7:30u. Al onze ouders waren er, sommigen kinderen
moesten huilen, maar dat was helemaal niet erg.
Direct toen we vertrokken was iedereen blij, we zongen in de trein, het was heel fijn.
Het duurde heel lang maar dat vonden we niet erg, We moesten van Heusden naar
Hasselt en van Hasselt naar Luik. Daar kwam de bus ons halen, en ja de bus van ons
hotel. Ik vond het heel leuk dat wij een privé bus kregen maar hij stonk en zag er niet
zo goed uit, toen we voor het eerst aankwamen moesten we alles snel uitpakken we
moesten gaan eten. Toen moesten we onze schoenen gaan aandoen we moesten een
geschiedeniswandeling doen, Rana en Mats zijn getrouwd!!!!;)) Maar eerlijk gezegd vond
ik de geschiedeniswandeling een beetje saai.
Maar toen … begon het supppppeeeeer fijn te worden , Speleologie ik moest mij dood
lachen mijn hoofd zat vast is de grotten HAHA, Maar het engste was in het donker, we
moesten speleologie doen in het donker. Toen moesten we snel gaan douchen, pyjama
aandoen en dan was het bezinningsmomentje, Toen moesten we gaan slapen, Ik heb bijna
geen oog dicht gedaan☺
DAG2
7:30 moesten we wakker gemaakt worden  Maar ja je kan niet altijd blijven slapen hé.
We moesten ons snel aandoen en gingen naar boven voor het
ontbijt, Toen moesten we onze jassen, schoenen …..aandoen,
om naar Hare krishna te vertrekken het was zoooooo lang
wandelen, maar toen we er waren stonden we met grote ogen
te kijken, want zo een groot kasteel paste niet in mijn
kijkgebied zo groot was het, we moesten zingen en kregen
veel uitleg,gelukkig konden we terug met onze stinkende
bus,en toen!! Langlaufen!!! Dat was ijskoud, ik viel elke keer!!!
Toen Frieteeeee, joepieee!!!
DAG3
We moesten zoals altijd heel vroeg opstaan, ik en de jongens zeiden tegen elkaar doe
alsof je niks hebt gehoord. Maar toen stonden Victor en de andere jongens op en
maakten ons wakker.

We waren bijna te laat voor het ontbijt,Maar ik was
eerder met Mathias, En toch waren wij het eerste
boven,Het eten was wel heel goed. Dus nu genoeg over
eten. En nu naar het challenge Parcour !!Dachten we,
maar toen we er een keer op waren was het een groot
verschil,sommige kinderen vonden het maar niks. Dat
kan ik ook wel begrijpen, want sommigen waren wel heel
hoog, Maar ikzelf vond het heel fijn.
En dan van het fijnste van alles wat er gebeurd is in de
geschiedenis van Durbuy, Bonte avond!!!!!!!!! Het was zooooooo
fijn we hebben gedanst gelachen, spelletjes gespeeld, toneel
en nog heel veel dingen, zo hebben wij de fijnste avond
doorgebracht. En dan moesten we met moeite gaan slapen.
Dat was Dag 3
DAG4
Het everzwijnenbos, Ja je hoort het al everzwijnen er waren een paar everzwijnen we
moesten binnen de 3 seconden op de grond liggen als er een everzwijn voor ons stond.
Dat was wel eng, Ik ga nu een verhaal vertellen over wat de gids had meegemaakt. Dus
de gids was met nog iemand, en ze waren iemand kwijt, een jongetje dat al heel de
bosklassen stout was, en hij zei:” Ik ga dat jongetje zoeken en jij blijft met de anderen”
en het jongetje stond bij een baby everzwijntje en de gids zag dat.
De gids zag de mama al aangelopen naar dat jongetje,de gids duwde het jongetje net op
tijd weg en de hoorns van het everzwijn kwamen in zijn been, hij moest direct naar het
ziekenhuis, dus we waren bang dat wij het gingen meemaken, Dat gebeurde maar net
niet, dit was het engste wat ik nu ga vertellen,we zagen in de verte iets bewegen, De
gids ging liggen en wij waren in volle paniek, er stonden 2 baby everzwijnen voor hem en
de mama dacht dat hij iets tegen die baby’s wou doen dus ze kwam achter hem
aangelopen en hij riep rennen!!!!!!!!!
En toen moesten we naar huis Heusden-Zolder weer eerst van het station Luik naar
Hasselt en van Hasselt naar Heusden.
Ik mis de tijd zoooo hard, Het was het fijnste van alles wat ik heb
meegemaakt en al de kinderen die dit nu lezen doe maar je best dan kan
je in het zesde ook naar Durbuy, Je gaat ervan genieten!!

Het was super!!!!!!

Van Jefke 6A

