
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
  Lummen, 1 maart 2019 

 
 
 
 
Beste ouder(s),  
 
in deze nieuwsbrief vinden jullie alle informatie over de geplande activiteiten voor de maand 
maart. 
 
Vrijdag 1 maart – start jeugdboekenmaand 
Tijdens de jeugdboekenmaand stellen we nog meer dan anders het jeugdboek centraal in onze 
klassen. Dit jaar staat het thema ‘vrienden’ centraal, want vrienden kan je niet genoeg hebben: 
op school, in de klas, in de voetbalclub, in de jeugdbeweging, op Facebook. Misschien heb je 
zelfs wel een BFF? Of meer dan één? Tijdens de jeugdboekenmaand werken alle klassen, van 
klein tot groot, met en rond boeken. We wensen alle kinderen alvast veel leesplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 12 maart – jeugdboekenmaand in de bib 
In het kader van de jeugdboekenmaand brengen de leerlingen van het tweede en het derde 
leerjaar op dinsdag een bezoek aan de bib.  
 
 
Start tutorlezen 
Na de krokusvakantie starten we in de lagere school met 
tutorlezen. Bij tutorlezen begeleidt een leerling uit de 
derde graad (de ‘tutor’) elke dinsdag een groepje jongere 
leerlingen met hetzelfde leesniveau. De tutors motiveren 
hun leesgroepje tijdens het leesmoment en ondersteunen 
hen bij moeilijkere woorden of zinnen. Op die manier 
willen we niet alleen het lees- en taalniveau van onze 
leerlingen stimuleren, maar werken we ook op 
verschillende vlakken aan onze drie dalton-pijlers.  



 

 

 

 

 

 

 

Meertalige verteltassen en schoolbib 
Omdat onze school de focus legt op versterkt talenonderwijs en taalstimulering, bieden we na 

de krokusvakantie meertalige verteltassen aan. Wij zijn er 
immers van overtuigd dat voorlezen doet lezen! De 
verteltassen bevatten voorleesboekjes in het Engels, het 
Frans of een andere taal, maar ook verkleedkledij, CD’s, 
werkblaadjes e.d. die aansluiten bij het thema. De 
verteltassen kunnen voor een periode van een week 
uitgeleend worden in de klas van juf Lieve. Daarnaast maken 
we ook werk van onze meertalige schoolbib, waar je 
gedurende een week een anderstalig boek kan uitlenen. Kom 

dus zeker eens snuisteren tussen onze boeken! 
 
Vanaf 11 maart – bezoek Chocol’arte 
Als we aan Pasen denken, denken we aan paaseitjes en 
aan chocolade. En als wij in de TalenTuin aan chocolade 
denken, denken we meteen aan Chocol’arte. In de weken 
voorafgaand aan Pasen brengen alle kinderen van onze 
school een bezoekje aan het chocolade-atelier van 
Vanessa Haegeman, mama van Katrijn, Lars en Ruben 
Decraene. De kinderen zullen stap voor stap kunnen 
meemaken hoe ambachtelijke paaseieren gemaakt 
worden. Smullen maar… 
 
Woensdag 13 maart – 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 14 maart – klimaatmars Lummen  
Op donderdag 14 maart nemen de leerlingen van de lagere school 
deel aan de klimaatmars in Lummen. Deze mars wordt 
georganiseerd door de laatstejaars van het Spectrumcollege van 
Lummen en richt zich tot alle leerlingen van Lummense scholen. De 
optocht verloopt onder politiebegeleiding en wordt afgesloten op 
het gemeenteplein, waar de burgemeester nog een slotwoord 
geeft. Hebt u als ouder liever niet dat uw kind die dag meestapt, 
dan neemt u best contact op met de directie. 
 

Dinsdag 19 maart – American Games 
Net als vorig schooljaar organiseert de Sportdienst van Lummen 
opnieuw American Games voor de leerlingen van de derde graad. 
De kinderen maken die dag onder meer kennis met de basisregels 
van American baseball, maar ze leren ook andere spelvormen 
kennen die veel samenwerking vereisen. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Vrijdag  22 maart – zwerfvuilactie  
Onder het motto “Een propere buurt is een plezantere buurt” neemt onze school ook dit jaar 
deel aan de zwerfvuilactie van de gemeente Lummen. Gewapend met een afvalprikker en een 
paar handschoenen gaan we het zwerfvuil te lijf en maken we de omgeving van onze school 
weer netjes en afvalvrij.  
 
Dinsdag 26 maart – uitwisseling Immersieschool Thisnes 

Vorig schooljaar zetten we met veel enthousiasme 
een nieuwe samenwerking op met een 
immersieschool in Thisnes. De Franstalige leerlingen 
van het zesde leerjaar van Thisnes brachten een 
bezoek aan onze school en schaafden hun kennis van 
het Nederlands bij tijdens tal van leuke activiteiten. 
Op 26 maart worden de rollen omgedraaid en is het 
aan de leerlingen van de derde graad om hun talige 
schoenen aan te trekken! 
 

Woensdag 27 maart – Proefdag 
Woensdag kunnen de kleutertjes die instappen na de paasvakantie een dagje komen 
meespelen met de muizen en de poezen van juf Sara. De kinderen staan te popelen om hun 
nieuwe klasgenootjes rond te leiden in hun klasje.  
 

Woensdag 27 maart - Natuurpunt 
Diezelfde dag komen kinderen met groene vingers aan hun 
trekken tijdens een werkdag in de natuur. De leerlingen van DAL 
5 en 6 gaan, onder begeleiding van Michaël van Natuurpunt, aan 
de slag aan de honderdjarige Eik. Ze leren werken met 
professioneel tuingereedschap en zorgen er samen voor dat de 
omliggende natuur klaar is voor de lente! 
 

 
Zwemmen eerste graad: 
Maandag 11/03 + 18/03 + 25/03 
 
Zwemmen tweede + derde graad: 
Maandag 01/04 
 

 
 
Bibliotheekbezoek: 
Donderdag 21 maart brengen we een bezoek aan de bib. Breng dus zeker je boeken mee! 
 
  


