
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
  Lummen, 1 april 2019 

 
 
 
 
Beste ouder(s),  
 
in deze nieuwsbrief vinden jullie alle informatie over de geplande activiteiten voor de maand 
april. 
 
Woensdag 3 april – Dag van de actieve burger 

Op 3 april viert het GO! de Dag van de Actieve 
Burger. Tijdens deze dag willen we ons steentje 
bijdragen aan de samenleving en willen we ons 
inzetten voor de mensen rondom ons. De leerlingen 
van de lagere school brengen die dag dan ook een 
bezoekje aan Woonzorgcentrum Het Meerlehof. 
Onder begeleiding van juf Anne zingen we liedjes uit 
de oude doos en hopen we de bewoners een fijne 
voormiddag te kunnen bezorgen. 
 

Donderdag 4 april – oudercontact kleuters 
Op donderdag 4 april bespreken juf Sara en juf Lieve de vooruitgang van de kleuters. Dit 
oudercontact gebeurt op uitnodiging. Indien u niet bent uitgenodigd en toch een gesprek 
wenst, dan kan u de kleuterjuffen altijd aanspreken op de speelplaats. 
 
Donderdag 4 april  
infoavond avonturenklassen 
Diezelfde dag, om 19.00 uur, geven we de ouders 
van de oudste kleuters en de leerlingen van de 
lagere school (m.u.v. de zesdejaars) graag wat meer 
informatie over de avonturenklassen. Deze zullen 
plaatsvinden in de week van 16 september in 
Durbuy. De infoavond zal doorgaan in de refter van 
onze school.  
 

Vrijdag 5 april – paaszoektocht  
 

De paashaas brengt ons net voor de paasvakantie nog een 
bezoekje en trakteert alle kinderen op wat lekkers. Maar voor 
we hiervan kunnen proeven, moeten de groepen van de 
Regenboogbende eerst nog een leuke en spannende zoektocht 
afwerken. Wie vindt het snelst de schuilplaats van de paashaas?  
 



 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 23 april – instapmoment  
Na de paasvakantie verwelkomen we nieuwe instappertjes in de klas van juf Sara. De muizen 
en poezen willen maar al te graag hun klasje tonen aan deze kleine muisjes. 
 
Woensdag 24 april – kriebelcontrole 
Na elke vakantie controleren we steevast alle kinderen op luizen. Om de controle vlot te laten 
verlopen, vragen wij jullie om de haren die dag in een eenvoudige staart te dragen en geen 
gel of lak te gebruiken. 
 
Donderdag 25 april – voetgangersexamen  
Onze klassen leggen te voet heel wat afstand af: ze 
gaan naar het zwembad, de turnzaal, de bib, het 
centrum, ... Als voetganger zijn we zwakke 
weggebruikers en dan is het kennen van de 
verkeersregels geen overbodige luxe. De leerlingen 
van DAL 4 nemen donderdag deel aan het 
voetgangersexamen en laten die dag ongetwijfeld zien 
dat ze de theorie ook in de praktijk kunnen omzetten. 
Veel succes! 
 
Donderdag 25 april : buitenlesdag  
 

Op donderdag 25 april doet onze school mee aan de Buitenlesdag van 
MOS en het Provinciaal Natuurcentrum. Want onze school is een 
groene school en dat willen we ook doortrekken in onze lessen. 
Tijdens de Buitenlesdag trekken we letterlijk naar buiten met onze 
leerlingen. Zo proeven leerlingen en leraren van de voordelen van het 
buiten leren. 
En de voordelen zijn groot: kinderen kunnen meer energie kwijt, 
beweging verhoogt de concentratie, de leerlingen ontwikkelen meer 
ruimtebesef en zorg voor hun natuurlijke omgeving, ...  
Bibliotheekbezoek: 

Donderdag 25 april brengen we een bezoek aan de bib. 
 
Donderdag 25 april – bezoek immersieschool Thisnes 
Door omstandigheden waar we zelf geen vat op hadden, 
werd het bezoek aan de immersieschool in Thisnes 
uitgesteld. Maar uitstel is geen afstel! Donderdag 25 april 
steken we enthousiast -  maar ook wel een beetje nerveus 
– de taalgrens over. Benieuwd wat de lessen Frans hebben 
opgeleverd. Spannend! 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 26 en zaterdag 27 april – Lentefeestweekend 
Tijdens dit feestweekend worden de leerlingen van DAL 1 en DAL 6, die niet-confessionele 
zedenleer volgen, in de bloemetjes gezet. De jongste feestelingen vieren de start van hun 
lagere schooltijd, terwijl de zesdejaars net het einde van dit traject vieren. Genoeg redenen 
om te feesten! (18 mei = generale repetitie en 19 mei = Lentefeest)  
 

 
Zwemmen eerste graad: 
Maandag 29/04 
 
Zwemmen tweede + derde graad: 
Maandag 01/04 
 

 
 
Bibliotheekbezoek: 
Donderdag 4 en 25 april brengen we een bezoek aan de bib. Breng dus zeker je boeken mee! 
De leerlingen van de derde graad gaan op een andere moment naar de bib. De precieze datum 
wordt in de agenda meegedeeld. 
 
 
Maandag 8 tot en met maandag 21 april – paasvakantie 

Geniet met volle teugen van een welverdiende vakantie – en van de chocolade eitjes!  
  


