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Jeugdboekenmaand en jeugdboekenbeurs

Maart 2018
Individueel oudercontact
Op donderdag 29 maart heeft het tweede
individueel oudercontact plaats. Tijdens dit
gesprek wordt de inzet, het gedrag en de
resultaten van je kind besproken. Binnenkort
ontvang je de uitnodiging voor dit contact.
Op donderdag 29 maart
organiseert het oudercomité
vanaf 15.00 een kinder- en
jeugdboekenbeurs. Kom voor
of na het individueel
oudercontact zeker een
kijkje nemen in de turnzaal van de Kleine
Hemmen waar er een ruim assortiment aan
boeken te koop wordt aangeboden.
Vanaf schooljaar 2018-2019
zal directeur Stijn
Schillebeeks na 10 jaar met
hart en ziel voor de school gewerkt te hebben,
de fulltime taak van coördinerend directeur
van de scholengemeenschap Zonhoven op zich
nemen. Daarom start binnenkort de zoektocht
naar een nieuwe directie. Als coördinerend
directeur zal directeur Stijn wel nog steeds
nauw betrokken zijn met het reilen en zeilen
van de school.
Momenteel organiseert Bebat
een dubbele puntenactie. Van
26 februari tot 18 maart krijgt
onze school 2 punten per
ingezamelde kilo batterijen.
Help jij mee te sparen voor leuk extra
didactisch materiaal?

Van 1 tot en met 31 maart is het
jeugdboekenmaand met de focus op
wetenschap en techniek.
Maureen Vanherberghen, meter van de
jeugdboekenweek verwoordt het zo:
'Ik hou van boeken omdat je er zoveel van kan
opsteken. En ondertussen verrijk je ook nog
eens je taal en woordenschat: spreekwoorden,
taalspelletjes en woordmopjes vind ik heerlijk.
Ik ben zelf van de boerenbuiten en tijdens
mijn jeugd ben ik heel vaak op ontdekking
gegaan. Het is belangrijk om kinderen de
boodschap te geven dat ze vooral dingen
moeten uitproberen. Durf maar, falen is niet
erg. In de wetenschap zijn er ook net heel veel
zaken ontdekt doordat er iets is mislukt. Als je
een robot wil maken en het wordt een hond,
dan heb je toch maar mooi een hond gemaakt.
Met lezen is dat ook zo: ontdek maar, ga maar
op onderzoek uit! Via boeken ontdek je de
wereld.’
Vanaf 5 maart zal er elke week door de klassen
een opdracht opgelost worden rond dit thema.
Op de schoolwebsite én op de klasblogs kan je
dit volgen.

Attitude van de maand maart

Ik werk actief mee in de klas.

De laatste reeks naschoolse workshops start
na de paasvakantie.
Inschrijven voor deze reeks kan je tot vrijdag
30 maart!
Je kan kiezen uit volgende workshops:
MAANDAG:
 Kunstclub (1ste-3de leerjaar)
 Sportsnack (1ste-6de leerjaar)
DINSDAG:
 Nieuw!!! Capoeira (1ste-6de leerjaar)
 Creaclub (1ste-6de leerjaar)
 Robotclub (1ste-3de leerjaar)
 Laboclub (4de-6de leerjaar)
DONDERDAG:
 Nieuw!!! Afrikaclub (1ste-6de leerjaar)
 Creaclub (1ste-3de leerjaar)
 Robotclub (4de-6de leerjaar).
Meer info en inschrijven kan je via de
workshopblog.

De komende weken kan
je zelf en jouw kind
deelnemen aan enkele
wetenschappelijke studies. De leerlingen
krijgen een brief met meer uitleg mee.
Namens de studenten een welgemeende
dankjewel voor de medewerking!

Nu de lente eraan komt, komen er meer
kinderen met de fiets naar school.
Ook trekken onze klassen van het 3de tot en
met het 6de leerjaar de komende maanden
regelmatig met de fiets erop uit. Daarom
vragen we met aandrang dat je de fiets grondig
controleert.
Verplichte uitrusting voor de gewone fiets
 Een bel: moet hoorbaar zijn op 20 meter.
 Een reflector vooraan: wit.
 Een reflector achteraan: rood. Het
lichtgevende gedeelte moet afzonderlijk
zijn van dat van het achterlicht.
 Pedaalreflectoren: geel of oranje, aan
weerszijden van de pedalen.
 Reflectoren op de wielen of de banden:
Minstens twee gele of oranje reflectoren
per wiel, bevestigd aan de spaken en
symmetrisch aangebracht en/of een witte
reflecterende strook aan weerszijden van
elke band. Een van beide is voldoende,
maar een combinatie van beide is
toegelaten.
 Twee remmen: een op het voorwiel en een
op het achterwiel; beide moeten voldoende
doeltreffend zijn.

In de agenda wordt tijdig aangekondigd
wanneer je kind met de fiets naar school moet
komen.
Hieronder vind je alvast een aantal data die
vastliggen.
 21 maart: 5de en 6de leerjaar
 19 april: klas 5B
 20 april: klas 5C
 24 april: klas 5A
 26 april: klas 5D
 3 mei: klas 6C
 4 mei: klas 6A
 7 mei: klas 6B
 8 mei: klas 6D
 17 mei: 5de leerjaar
 18 mei: 6de leerjaar
 23 mei: 6de leerjaar
 24 mei: 3de leerjaar
 25 mei: 4de leerjaar
 20 juni: 5de en 6de leerjaar
 21 juni: 3de en 4de leerjaar
 28 juni: 6de leerjaar

Maart

Donderdag 1 maart:
Theatervoorstelling 1ste leerjaar
Vrijdag 2 maart:
De enige echte Zonnewijzerquiz georganiseerd
door het oudercomité.
Jeugdboekenweekspel: 4de leerjaar
Vrijdag 2 maart:
Naaien is cool: 6B en 6C
Jongleerworkshop: 6A en 6D
Maandag 5 maart:
Jeugdboekenweekspel: 4de leerjaar
Woensdag 7 maart:
Technodays Don Bosco 6de leerjaar
Namiddag: spelinstuif voor 1ste en 2de lj
Vrijdag 9 maart:
Naaien is cool: 6A en 6D
Jongleerworkshop: 6B en 6C
Maandag 12 maart:
Jeugdboekenweekspel: 5de leerjaar
Maandag 19 maart:
20.30: vergadering oudercomité

Woensdag 21 maart:
Sportdag 2de tot en met 5de leerjaar

5

de

leerjaar

Zondag 25 maart:
Gezinsviering om 10.30 in de kerk van het
Centrum: PALMzondag
Maandag 26 maart:
Jeugdboekenweekspel: 5de leerjaar
In de loop van deze week gaan de leerlingen van
het zesde leerjaar goochelen en jongleren bij
de oudste kleuters van de Kleurdoos, de
bewoners van ’t Dorpvelt en de leerlingen van
het eerste leerjaar.
Zondag 1 april:
Gezinsviering om 10.30 in de kerk van het
Centrum: PASEN
Het schoolteam wenst jullie

en een leuke vakantie!

Noteer alvast zondag 10 juni in je
agenda want dan kan je genieten van een
heerlijk vaderdagontbijt!

