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Nieuwsbrief april/mei 2012
Hup, hup, hup…
IK VERSPIL GEEN DRUP!

Beste ouders, beste kinderen,
De nieuwsbrief liet wat langer op zich wachten
dan normaal. Daar zat de drukte tussen in aanloop
naar het schoolfeest. Dan gaan we maar voor een 2in 1-exemplaar. Een nieuwsbrief die telt voor 2
maanden.
Het schoolfeest was geslaagd. De regen speelde ons in
de voormiddag parten, maar nadien was het droog. De
temperatuur was echter aan de koude kant, maar de
warmte van jullie aanwezigheid heeft dat ruimschoots
goed gemaakt. Bedankt aan IEDEREEN voor dit welslagen van dit jaarlijks ontmoetingsmoment.
Nu nemen we ‘de trein’ richting eindstation. We nemen
echter nog enkele tussenstops: de schoolreizen, nog
enkele verlofdagen, de eerste communie, de eindejaarstoetsen enz… We gaan met z’n allen nog eens extra ons
best doen om er een geslaagd einde van te maken.

Help mekaar
zoveel je kan!

Wilfried op ‘t Roodt, directeur
verantwoordelijke uitgever

(011) 21 23 24

(011) 72 80 84

Dexia - IBAN: BE68 7845 6367 7534 - BIC: GKCC BE BB

dekievit@telenet.be
http://www.dekievit.net

Jaarthema: STAP IN...

GELOOFSOPVOEDING

Het opvallende in Maria
Het opvallende in Maria is :
dat zij niet opvalt,
dat zij een gewoon mens was,

Stap in…. de meimaand, Mariamaand
TESTCASE WEBSHOP www.dekievit.net
Sommigen hebben het misschien al gemerkt. We
hebben een webwinkel geopend op onze website.
Eigenlijk dient het om een bestelling te plaatsen.
We gaan om te testen de jaarlijkse VAKANTIEWERKBOEKEN aanbieden: ‘vakantiekalenders’ ofwel
‘vakantieblaadjes’. Je mag ze ook beiden bestellen.
Registreren, bestellen, betalen en factuur ontvangen via email. Voor jullie makkelijk en voor ons. Wij
bestellen na 1 juni de aantallen en delen ze uit in de klas. PROBEREN MAAR!
WE SLUITEN DE VERKOOP AF OP VRIJDAG 1 JUNI.

Gezinnen zonder internet kunnen een papieren versie verkrijgen via hun
leerkracht. Noteer het dan in de schoolagenda.

Huwelijk:
28/04/2012: Sarina Kessels (Vlinderjuf kleuteronderwijs)
en Kristoff Van Haen

Geboortes:
22/03/2012 Miel, broertje van Janne Wagemans (K2B)

Overlijdens:
15/02/2012: Mevr. Mieke VANWELKENHUYSEN,
overgrootmoeder v. Lena (K2B) en Laura BOESMANS (K1A)
22/03/2012: Dhr. Valeer Hermans, opa van Caïssa ZOONS (4A)
22/03/2012: Mevr. Carolina RYCKX, overgrootmoeder van Demi BUVENS (K3C)
29/04/2012: Dhr. Francis KNOPS-GERRITS,
opa van Sam (4A) en Jonas TEURLINGS (3B)
04/05/2012: Dhr. Jef LUYCKX, bompa van Britt (4A) en Jens Luyckx (1A)
06/05/2012: Mevr. Carmela GALLISTA, oma van Thomas BERX (6A)

Vrij CLB Regio Hasselt
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Jan Palfijnlaan 2 - 3500 HASSELT
Tel. (011) 37 94 90 - Fax. (011) 37 94 99
E-mail hasselt@clb-net.be
Woensdag is er een CLB-medewerker
aanwezig op school van 11.30 - 12.30 uur. Dat is voor ons Isabel Bomans

EEN ZAKDOEK OP ZAK…
DAT IS TOCH EEN GEMAK!
We kunnen soms wel eens verkouden zijn. En dan is
het handig als je een zakdoek bij je hebt. Helaas sturen ouders hun kinderen vaak zonder zakdoek naar
school. De juffen en de meesters moeten het maar
oplossen met papieren zakdoekjes. Regelmatig kopen
wij een winkelkar vol papieren zakdoekjes. Dat kan
niet de bedoeling zijn. Onze school is niet de leverancier van die papieren neusdoekjes. Geef je kind dus elke dag een zakdoek
mee! Mocht het dan toch eens vergeten worden, dan zijn we zeker bereid hen
een papieren doekje aan te reiken.

Uiterste indieningsdatum om een school- of studietoelage
aan te vragen, is gewijzigd. Aanvragen kan nog tot en met 1 juni 2012.
De elektronische verzenddatum of de poststempel op 1 juni 2012 gelden als
bewijs. Aanvragen die de afdeling Studietoelagen later bereiken, worden niet
meer behandeld. Aanvragen kan online of via het papieren aanvraagformulier.
Extra hulp nodig hebben om een aanvraag in te dienen? Je kan terecht op het
gratis nummer 1700, bij het CLB, ocmw's, vakbonden, integratiecentra of op
de bezoekdagen van de afdeling Studietoelagen op maandag en woensdag
tussen 13.30 u. en 16.30 u. in Brussel.

En natuurlijk ook LEVE
•
•
•

de voetganger
de carpooler
de busgebruiker

DOE MEE MET MIJ EN KOM
MILIEUVRIENDELIJK
NAAR SCHOOL

AGENDA ACTIVITEITEN
(we houden de laatste pagina om thuis makkelijk op het prikbord te hangen)

= ** = ook geldig voor De Beverzak

ma 14. mei 08:00 – 19:00
19:30 – 22:30
di 15. mei 18:30 – 22:00
wo 16. mei 08:30 – 12:00
do 17. mei Hele dag
vr 18. mei Hele dag
di 22. mei 08:30 – 15:00
19:30 – 22:00
do 24. mei 08:30 – 09:30
08:30 – 12:00
09:00 – 15:30
vr 25. mei 08:30 – 12:00
09:00 – 15:00
15:30
zo 27. mei Hele dag
ma 28. mei Hele dag
do 31. mei 08:30 – 15:00
vr 1. jun
18:30 – 21:30
zo 3. jun
10:30 – 13:00
ma 4. jun
Hele dag
di 5. jun
08:30 – 12:00
19:00 – 22:00
wo 6. jun
08:45 – 11:45
zo 10. jun 14:00 - 20:00
di 12. jun
08:30 – 12:00
20:00 – 22:00
vr 15. jun
08:30 – 12:00
do 21. jun Hele dag
vr 22. jun
Hele dag

KALENDER MEI/JUNI 2012

SCHOOLREIS 3-4: Gro(en van Han
Pluimteamvergadering
SCHOOLBESTUUR ***
Ijsparadijs K3A en K3B - 5-jairgen - Ijshal Schaverdijn
O.L.-HEMELVAART ***
BRUGDAG - GEEN SCHOOL***
MEDISCH ONDERZOEK kleuters °2008 DL 1 (Hoofdschool)
SCHOOLRAAD***
Dag van de grote verkeerstoets - 5de leerjaar
ZWEMMEN 2-4-5
Schoolreis KLEUTERS Scoutsrally Neerpelt ***
ZWEMMEN 1-3-6
MEDISCH ONDERZOEK kleuters °2008 DL 2 (Hoofdschool)
TUSSENTIJDSE EVALUATIE 4
Pinksteren***
Pinkstermaandag***
MEDISCH ONDERZOEK geboren °2008 (Beverzak)***
PLUIMFEEST - Cultuurcentrum HASSELT
EERSTE COMMUNIE (H.Mis om 11.00 uur)
Lokale verlofdag***
Bezoek bijenhal - 4A - Gezinsboederij
SCHOOLBESTUUR (of latere datum)***
Uitwisseling 5-JARIGEN - 1ste lj (wordt verplaatst)***
SCHOOLFEEST DE BEVERZAK***
Bezoek bijenhal - 4B - Gezinsboerderij
Vergadering oudercomité DE KIEVIT
Kronkeldidoe 1ste en 2de lj. (Zonhoven)
SCHOOLREIS 6de leerjaar
SCHOOLREIS 6de leerjaar

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
vrijdag 1 JUNI 2012

ONLINE STEEDS DE LAATSTE
UPDATE VAN DE KALENDER
Ga naar “Agenda”

