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Agenda... 

05.02.2019: Vergadering ouders Eerste Communie 19.30 uur 2de lj. 

06.02.2019: Moev: Trefbal NM             3de + 4de lj. 

12.02.2019: Dikke truiendag ! 

12.02.2019: Schoolraad om 20 uur te Bergom 
 Agendapunten vanuit het oudercomité kunnen 
doorgegeven worden aan onze afgevaardigden Vicky Boels 
en Anne Van Es.  

13.02.2019: Pedagogische studiedag = geen school  

15.02.2019: Theater De Werft     5de + 6de lj.        

17.02.2019: Lekker ontbijt !! 

                              Smakelijk !! 

 

19.02.2019: Oudercontacten     kleuterschool 

19.02.2019: Leeruitstap : bezoek aan de drukkerij   5de + 6de lj.   
Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen.        
Het vertrekuur zal  via agenda worden meegedeeld.        
Wij blijven die dag ineten.                                                       

19.02.2019: Medisch schooltoezicht op school NM       2de kleuterklas +  

         1ste lj. + 6de lj. 

20.02.2019: Netbaltornooi in de MIXX Herselt  5de + 6de lj. 

 

 



22.02.2019: Tiroleravond voor ouders en kinderen   6de lj.  
Voor kinderen en ouders een avond om de vele mooie herinneringen 
vanuit Arzl terug boven te halen. Dit gaat door om 19.30u in de 
Torenkelder. 
 
25.02.2019 Vriendschapsweek 
 /01.03.2019 

28.02.2019: SVS :  Danone Nations Cup in de Mixx   6de lj.    

01.03.2019: Carnaval ! We komen verkleed naar school 

02.03.2019:  Start krokusvakantie 

10.03.2019: Einde krokusvakantie 

 

Informatie... 
 

 Eigen Opvoedingsproject 
 

Sinds dit schooljaar steekt ons opvoedingsproject in een nieuw jasje. Om u kennis te 

laten maken met ons vernieuwde opvoedingsproject, lichten we elke maand een doel 

(deur) toe. Deze maand stellen we graag: “Ik geloof” voor.  

 

Een christelijke zingeving                                 

schoolgebeuren en betekent voor ons het fundament 

waarop we verder onze relaties willen uitbouwen. Wij 

vinden het onze opdracht de kinderen te laten kennismaken 

met het leven en de leer van Jezus Christus. Het evangelie 

blijft de toetssteen om ons denken, doen en laten te 

evalueren. Het is een hele opdracht om, met respect voor 
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het leven. Daar willen we als katholieke dialoogschool graag aan meewerken. 

 

 Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn !  

We kunnen die extra vitaminen best gebruiken…  

Onze school adviseert en moedigt daarom aan:  

 

                    “Elke voormiddag een stukje fruit of groente !” 
 



Een tip… om uw kind(eren) groenten en fruit te leren eten:  

 Laat uw kinderen mee helpen bij het wassen, schillen en klaarmaken van de 

groenten en het fruit.  

 Neem ze ook mee als u de groenten en het fruit gaat kopen. 

 

 

 

Liefste ouders, grootouders,  

Onze school koos dit jaar als goed doel om het project de 100km-run voor Kom op 
tegen Kanker van Team Yvette te steunen. 
De soepverkoop die we hiervoor organiseerden, was een geweldig succes!                                                               
We verkochten maar liefst 433 liter soep.   
 

Een dikke dankjewel voor  
… jullie steun 
… de vele groenten die jullie gaven 
... de talrijke helpende handen bij het snijden van al deze groenten 
… de vele bestellingen 
 

Een bijzondere dankjewel aan 
… Dorien van Pasta Dora!  Zij maakte de soep voor Varenwinkel.  Ze deed dit met veel 
liefde.  
… Quirina van Chappoo!  Zij maakte de soep voor Bergom.  Ze deed dit met veel 
liefde. 
 

Door de massale bestellingen kan onze school 1395,19 euro schenken aan het goede 
doel. Dit is een zeer mooi bedrag! 
De opbrengst gaat naar biomedisch kankeronderzoek, met als doel andere 
lotgenoten de beste zorg en behandeling te kunnen garanderen, iets wat uit eigen 
ervaring heel belangrijk is. 
 

Mede dankzij deze enorme bijdrage zal team Yvette op zondag 24 maart 2019 in de 
Schorre in Boom zich van zijn sportiefste kant laten zien en 100 km lopen.  
 

We zijn echt superenthousiast met deze prachtige bijdrage! 
Een hartverwarmend gebaar! 
 

Liefs,  
juf Yvette en haar team  
 

 

 

 

 



 

Werd er iets meegegeven met je kind…? 
- facturatie november-december 2018 

- activiteiten krokusvakantie gemeente 


