
Beste ouders, beste kinderen, 
 
We zijn al in oktober beland. Wat gaat de tijd enorm snel. Dat is een teken dat 
we er helemaal midden in zitten: “in the flow” van het schoolse leven zoals ze 
zeggen.  
Ondertussen is de nieuwe organisatie van de middagpauze in volle werking. Ze 
wordt tussentijds bijgestuurd en verbeterd, mede dankzij de leerlingenraad die 
ons wijst op andere creatieve mogelijkheden. Kinderen zijn enthousiast, leer-
krachten engageren zich er voor en de nieuw aangeworven toezichters zijn inge-
werkt. Uiteraard blijft het achter de schermen wel inspanningen vragen. Maar 
die doen we graag, omdat we willen dat dit project slaagt.  
Tot slot blijven we HOPEN (het geloofsthema van het schooljaar) dat alles vlot-
jes blijft verlopen. Het woord HOOP doet ons vooruitblikken naar de toekomst 
en altijd naar iets POSITIEF. Dat drijft ons verder om ons best te doen voor 
jullie kinderen.           

 Wilfried op ‘t Roodt, directeur 
verantwoordelijke uitgever 

  (011) 21 23 24            

    dekievit@telenet.be   (directeur) 

   secretariaat. dekievit@telenet.be    

   http://www.dekievit.net 
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Maandelijkse nieuwsbrief 



 10-09-2019, Marga Schätzer, overgrootmoeder van Prys Levi (L5A)  
   en Vince (K2B) 
 23-09-2019, Irma Smeets, overgrootmoeder van Bloemen Frederica (K3C) 
 24-09-2019, Göksu Dua, zusje van Göksu Ali (L5A) 

 6-09-2019, Kerem Ilhan, broertje van Karaca Gizem Seude (K2A) 

We DELEN MEE in het verdriet en de vreugde van het LEVEN. 
Laat het ons weten: een geboortekaartje, een overlijdensbericht, …. 

Oktober is de missie-

maand.  Dat betekent 

dat we nog meer dan 

anders uitspreken dat 

we verbonden zijn met 

mensen, met kerken in 

de hele wereld. Ook zij komen van-

daag samen om te vieren en het 

brood te delen. Vandaag denken 

we extra aan de mensen van de 

Ivoorkust, die elke dag moeite doen 

om vrede mogelijk te 

maken. DINSDAG én DONDERDAG: FRUITDAG. 
DINSDAG kan het via ’fruit op school’, dan heeft je kind een 

stuk fruit.   

DONDERDAG geven jullie zelf een stuk fruit mee. 

En nog beter.... doe het alle dagen zoals op onze wijkafdeling. 

Je kinderen zullen vaker fruit eten en er meer van opeten, als 

je het in stukjes aanbiedt.  

Met SUBSIDIES VAN  

De verschillende kleuren verwijzen naar de 
vijf continenten. Het doorzichtige midden van 
de gevormde wereld toont aan dat onze ver-
kondiging geen grenzen kent. De Blijde Bood-
schap is er voor de hele wereld. Het hele logo 
straalt dynamisme en vreugde uit, wat precies 
past bij de verkondiging van het evangelie.  



Vrij CLB Regio Hasselt 
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
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We werken met een onthaalmedewerker of -team per 
school. Deze CLB-medewerkers zorgen voor: 

 Onthaal van nieuwe vragen 
 Toeleiden naar gepaste vervolghulp (door het CLB of extern) 

 Informeren en adviseren van leerlingen, hun ouders en de leerkrachten  

 

ONZE CONTACTPERSOON:  tine.vranken@vclblimburg.be  

SSSTTTT…. Ik blijf  mezelf  de baas  
Deze maand besteden we aandacht aan ZELFBEHEERSING:  

 Kan ik mij rustig houden in de gang?  

 Vlieg ik niet dadelijk op bij een ruzie? 

 Kan ik mijn koek/fruit bewaren tot na het eten? ... 

BEN JE TOE AAN EEN NIEUWE SMARTPHONE  
Bewaar dan NU REEDS de oude voor ons !! 

Onze school neemt deel aan een gsm-
inzamelactie. Deze actie wordt in de Vlaamse 
scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium, 
in samenwerking met Proximus. Helpen jullie ons 
om zo veel mogelijk mobiele telefoons en tablets 
in te zamelen?  LET OP! Je kan deze toestellen  
pas vanaf januari 2020 bij ons kwijt!  
WE HOUDEN JE DAN OP DE HOOGTE! 

EEN NIEUW LEERPLAN vanaf 01.09.2020 
Elke nieuwsbrief belichten we een ontwikkelthema. 
Hieronder vind je het 2de  aspect van de PERSOON-
LIJKE ontwikkeling. Je vindt in een gebalde uitdruk-
king de LEERUITKOMST d.w.z. wat we uiteindelijk 
met je kinderen op dat vlak willen bereiken. 



VOLGENDE NIEUWSBRIEF  week van 11 november 

= ** = ook geldig voor De Beverzak 

 ***= ook voor De Beverzak 

   

 

Afval (ver)mijden, zal ons  
VER leiden! Doe je mee?  


