
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
  Lummen, 1 mei 2019 

 
 
 
 
Beste ouder(s),  
 
in deze nieuwsbrief vinden jullie alle informatie over de geplande activiteiten voor de maand 
mei. 
 
Woensdag en donderdag 8 en 9 mei - Kleutersportdagen 

Naar jaarlijkse gewoonte mogen de kleuters van juf Sara en 
juf Lieve zich volledig uitleven tijdens de Kleutersportdagen. 
De Sportdienst van de Gemeente Lummen zorgt opnieuw 
voor een uitdagend en superleuk bewegingsparcours. De 
kleuters van juf Lieve mogen zeker hun zwemkledij niet 
vergeten! Om het aan- en uitkleden van de dino’s en de 
giraffen wat vlotter te laten verlopen, zoeken we ook nog 
helpende handen. Meer informatie volgt nog.  
 

 

Zondag 12 mei – Moederdag  
Op 12 mei zetten we alle mama’s – jong en oud – in de bloemetjes.  
Lieve mama’s, geniet met volle teugen van deze fantastische dag!  
 
 

Zondag 19 mei - Lentefeest 
Op zondag 19 mei worden dan weer 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 dus! 
 

 

Maandag 20 mei – Het Grote Fietsexamen  
De leerlingen van de derde graad tonen op 20 mei dat 
ze de verkeersregels onder de knie hebben en dat ze 
zich op een veilige manier met de fiets kunnen 
verplaatsen. Onder begeleiding van de politie leggen ze 
elk afzonderlijk een behendigheidsparcours af in de 
omgeving van de school. We wensen hen alvast veel 
succes! 
 

 
Woensdag 22 mei – Instapmoment 
Op 22 mei komen weer enkele nieuwe Daltonnertjes een kijkje nemen in de klas van juf Sara. 
De muizen en poezen willen maar al te graag hun klasje tonen aan deze kleine muisjes. 



 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 22 mei – Europaspel 
Nu de verkiezingskoorts in België langzaamaan stijgt, 
kunnen we niet rond Europa heen. De bibliotheek van 
Lummen nodigt de leerlingen van het vijfde leerjaar dan 
ook uit om hun kennis van de Europese landen en hun 
hoofdsteden om te zetten in de praktijk. De bib daagt de 
leerlingen uit om zoveel mogelijk opdrachten op te lossen, 
gebruik makend van atlassen, informatieboeken en 
reisgidsen. Over een uitdaging gesproken! 
 

 
Vrijdag 25 mei – Kronkeldiedoe  
Vrijdag kronkelen de leerlingen van de eerste graad met 
Kronkeldiedoe in het rond. Kronkeldiedoe is een mannetje 
dat boordevol energie zit en die energie kwijt kan door te 
spelen, te klimmen en te klauteren. En dat doet hij liever 
niet alleen. Plezier verzekerd! 
 
 

Zaterdag 26 mei – TalenTuinPOP 
Op 1 september werd het schooljaar op feestelijke wijze ingezet met 
onze TalenTuinPOP. En  uiteraard moet ook het naderende einde van 
het schooljaar op een zelfde spectaculaire manier worden afgesloten! 
En dat doen we op zaterdag 26 mei! En wat zou een festival zijn 
zonder een groot podium, heel wat spetterende acts en een aantal 
kleurrijke foodtrucks? De festivalkoorts stijgt al bij de leerlingen. Bij 
jullie ook? 
 
Donderdag 30 mei – Eerste Communie  
Op Hemelvaartsdag vieren de leerlingen van juf Kelly (eerste leerjaar) hun Eerste Communie. 
Op deze mooie dag staan onze feestelingen in de belangstelling en kunnen ze met hun ouders 
en familie en vrienden lekker lang feesten. Want op vrijdag hebben we met z’n allen een extra 
vrije dag!  
 
Boekenkeet - Bosje 

Vanaf nu kunnen de kinderen tijdens de middagspeeltijd gebruik 
maken van onze Boekenkeet. Hier kunnen ze rustig een boekje 
(voor)lezen, een spelletje spelen, een tekening maken of een 
verhaaltje schrijven. Daarnaast werd ook het bosje terug geopend. 
De kinderen hebben hiervoor zelf een aantal afspraken opgesteld, 
zodat er op een leuke en creatieve manier gespeeld kan worden. 
Aangezien in het bosje ook heel wat kriebelbeestjes wonen, raden 
we aan om de kinderen regelmatig op teken te controleren.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zwemmen eerste graad: 
Maandag 06/05, 13/05, 20/05 
 
Zwemmen tweede + derde graad: 
Maandag 27/05 
 

 
Bibliotheek: 
Donderdag 16 mei brengen we een bezoek aan de bib. Breng dus zeker je boeken mee! 
 
Vrije dagen  
 

 Woensdag 1 mei:  Dag van de Arbeid 
 Woensdag 15 mei:  Pedagogische studiedag 
 Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag 
 Vrijdag 31 mei: brugdag (Hemelvaart) 


