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Afscheid van de BIBtruck 

Ongeveer 7 jaar geleden verdwenen in Hasselt de wijkbibliotheken. In plaats hiervan mochten we 
als school kennis maken met de ‘Bibtruck’. Elke 6 weken parkeerde deze imposante vrachtwagen 
voor onze school en mochten de kinderen op uitstap naar de rijdende bibliotheek. Helaas komt 
aan dat verhaal nu een einde.  
Niet zonder het nodige protest weliswaar, want taal is nu eenmaal enorm belangrijk. De school 
had reeds een brief gericht aan het stadsbestuur en in de krokusvakantie gingen we samen met 
onze fantastische ouderraad een gedichtenbundel afgeven aan de Hasseltse schepen van 
onderwijs en bibliotheken. De stad zal een nieuw project starten, nl. de ‘Bib op school’. Een 
project waar ze een schoolbibliotheek zullen voorzien van de nodige boeken en materialen. Ook 
willen ze in de toekomst leesprojecten koppelen aan deze schoolbibliotheken. 
Klink als een mooi initiatief en we zullen als school steeds constructief meedenken en meewerken.  
We maken ons aan de andere kant toch ook wel wat zorgen wat dat juist voor ons zal betekenen. 
De tijd zal raad brengen…  
Laten we in tussentijd voldoende tijd spenderen aan het voorlezen en lezen zodat onze kinderen 
zin krijgen én behouden in lezen.  
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Inschrijvingen nieuwe leerlingen    

Ken je mensen die op zoek zijn naar een school en ben je overtuigd van ons project? Spreek hen 
zeker aan en verwijs hen naar onze website voor meer informatie. 

Wie moet er inschrijven? 

Alle kinderen die geboren zijn in 2019, ongeacht of ze in het schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 
willen instappen. 
Elk kind dat van een andere school naar onze school wil komen. 

Wanneer moet er ingeschreven worden? 

Het online inschrijfdocument staat voor je klaar vanaf 1 maart 
2021 om 8 uur. 

Zijn er plaatsen tekort in 2021-2022? 

Neen, alle kinderen die een plaats zoeken, kunnen terecht in één van onze KT-scholen. Enkele 
scholen kunnen vollopen, maar je hebt sowieso heel wat keuze. Als er in een school geen plaats 
meer is, komt je kind op de wachtlijst terecht en zoeken we samen naar een oplossing. 
Wil je weten of onze school voldoende plaats heeft, neem gerust contact op met de schoolleider. 

Ook na de paasvakantie gaan we verder met de onze naschoolse activiteiten. Sommige activiteiten 
kunnen momenteel nog niet doorgaan. De activiteiten die wel doorgaan organiseren we op een 
veilige manier. In de week voor de paasvakantie zal je opnieuw kunnen inschrijven voor een 
beperkt aanbod. Yoga en multimove voor de kleuters, Kunstatelier voor de eerste graad, stem 
voor de 2de graad en Engels/‘lerenleren’ voor de 3de graad. 
 

Challenge 3 

We hebben ondertussen ook onze derde challenge succesvol afgerond. 
Doordat de kinderen zo flink hun water hebben opgedronken, hebben 
ze werpringen, springtouwen en jongleerbordjes verdiend. Hiermee 
zijn de speelbakken weer aangevuld. De volgende challenge belooft 
alvast een zeer sportieve challenge te worden. Deze zal doorgaan 
tijdens de twee weken voor de paasvakantie (22 maart  - 2 april) ... de 
uitleg volgt snel!!! 
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Sportlessen op school 

Op school blijven we in alle weersomstandigheden de beste sportoplossingen  zoeken. Buiten 
wandelen met opdrachten in de sneeuw, met lage intensiteit en veel verluchting binnen bewegen, 
buiten al sportend genieten in het zonnetje,… Op onze school kan het allemaal terwijl de 
veiligheid steeds voorop staat.  

Kleutertuintjes 

De kleuters genoten weer in de kleutertuintjes. Er werd opgeruimd en de plantenbakken werden 
klaargemaakt om er opnieuw in te zaaien en te planten. 
Wat hadden ze weer pret in de zandbak. We mochten nieuw materiaal voor de zandbak bestellen. 
Er zullen binnenkort lekkere zandkoekjes gemaakt kunnen worden. 
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Bezoek aan de markt 

De kleuters van juf Sandra brachten een bezoek aan de markt. De eerste lentebloemen werden 
gekocht. Ze brachten ook aardbeiplantjes en slaplantjes mee. Met de zaadjes gaan ze eerst in de 
klas aan de slag. Er gaan weer lekkere groentjes gekweekt worden. 
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Dieren in nesten 

Bij WO leerden de leerlingen van het 2de over dieren die in nesten zitten. We zochten samen uit 
hoe we dieren in deze koude wintermaanden kunnen helpen. Zo maakten we voor de vogels 
vetbollen en voederkettingen. Deze hingen we dan op een goede plek in onze moestuinen en 
rondom het schoolgebouw. Ook mochten we elk een vetbol en voederketting mee naar huis 
nemen om deze thuis voor de vogels op te hangen. We stuurden nadien dan leuke foto's hiervan 
naar onze juffen via Seesaw. 

Fietsmoment 

De zon is weer van de partij! De kleuters genieten van hun fietsmoment op dinsdag of donderdag. 
Zo oefenen ze hun behendigheid op de fiets, vinden ze hun evenwicht op de loopfietsjes en 
prikkelen ze mekaar om te fietsen zonder kleine wieltjes… 
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Gedichtendag 

In de kleuterklas werd ook meegedaan aan de gedichtendag. De kleuters van KE zorgen voor de 
mooie decoratie op onze gedichtenmuur. 

The Beatles 
De leerlingen van de tweede graad hebben deze prachtige kunstwerken met pastelkrijt gecreëerd 
nadat ze geïnspireerd werden door muziek van The Beatles 'here comes the sun’. 
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Update Covid-19 

Elke dag in de media, dus het zal geen nieuws zijn. Limburg ziet opnieuw een stijging in de cijfers. 
Ook onze school volgt de situatie op en doet er alles aan om het virus buiten de houden. De 
leerkrachten werken de hele dag door om alles zo veilig mogelijk te organiseren. Op vlak van 
welzijn én welbevinden.   
Op het moment dat we een melding krijgen van een besmetting, schieten we in actie. Zo deden we 
dat eind januari voor het eerst sinds de uitbraak. In zo een geval worden de betrokken ouders 
ingelicht en de te nemen stappen gecommuniceerd. We doen dit steeds in samenspraak met het 
CLB dat verantwoordelijk is voor de contact tracing en risico inschatting. 

Noteer in je agenda 

Facultatieve vrije dag (kinderen geen school)    12 maart 
Start paasvakantie        5 april 

Kalender maart 2021    

De kalender kan je ook raadplegen op het ouderplatform

ma 01-03

di 02-03

wo 03-03

do 04-03

vr 05-03 Zwemmen 3de leerjaar

za 06-03

zo 07-03

ma 08-03

di 09-03

wo 10-03

do 11-03

vr 12-03 Facultatieve vrije dag

za 13-03

zo 14-03
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ma 15-03 Ouderraad

di 16-03

wo 17-03

do 18-03

vr 19-03 Zwemmen 3de leerjaar

za 20-03

zo 21-03

ma 22-03

di 23-03

wo 24-03

do 25-03

vr 26-03 Zwemmen 3de leerjaar

za 27-03

zo 28-03

ma 29-03

di 30-03

wo 31-03
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