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Mei 2018
Limburgklas
4de leerjaar
In twee groepen trekken onze vierdeklassers
naar Tongeren, waar ze o.a. een bezoek
brengen aan het Gallo-Romeinsmuseum en een
nachtje slapen in de jeugdherberg. De volgende
dag gaat het richting Maaseik. Daar nemen ze
deel aan een workshop in het Museactron en
maken ze een boottocht op de Maas richting
Thorn. Verder brengen ze ook een bezoekje
aan onze provinciehoofdstad Hasselt, duiken ze
de ondergrond in tijdens een bezoek aan het
mijnmuseum in Beringen en steken ze hun
handen uit de mouwen in de Techniek- en
Wetenschapsacademie.

Ontbijtpakketten
VADERDAG
Deze week krijg je de uitnodiging om een
gewoon of een deluxe ontbijtpakket te
bestellen voor zondag 10 juni (vaderdag).
Wat er in elk pakket zit, blijft nog even een
verrassing. We verklappen enkel dat in het
luxepakket een flesje bubbels zit.
De opbrengst van deze actie wordt gebruikt om
de speelplaats van de Dorpsstraat te
verfraaien en om het speeltoestel op de Kleine
Hemmen te renoveren.
Alvast bedankt voor jullie steun!
Attitude van de maand

Ik zorg voor orde in mijn bank.

van 14 tot 25 mei
Tijdens deze veertien dagen heeft elke klas
een ‘dag op wieltjes’. Met hun fiets oefenen ze
hun rijvaardigheid en verkeerskennis op het
verkeerspark op de Kleine Hemmen. Daarnaast
is er ook een behendigheidsparcours.
Denk eraan om op onderstaande dag je kind
met de fiets naar school te laten gaan.
 Maandag 14 en dinsdag 15 mei: 6de leerjaar.
Zij oefenen extra voor het grote
fietsexamen dat zij op woensdag 23 mei
afleggen.
 Woensdag 16 mei: 5de leerjaar
 Donderdag 17 mei: 3de leerjaar
 Vrijdag 18 mei: 2de leerjaar
 Woensdag 23 mei: 4de leerjaar
 Vrijdag 25 mei: 1ste leerjaar
Op dinsdag 15 mei
heeft de jaarlijkse
fietscontrole plaats.
Gelieve je kind die dag
met de fiets naar
school te laten gaan.
In de loop van de tweede
verkeersweek krijgt het
vijfde leerjaar dankzij Rotary
Zonhoven een verkeersles
rond de dode hoek.
Voor de veiligheid van je kind doen we een
warme oproep om je kind een fluovestje te
laten dragen én om een fietshelm op te zetten.

Naschoolse
workshops
Vandaag ontving je een mail met een link naar
de enquête in verband met de naschoolse
workshops. Bedankt om de bevraging in te
vullen, ook als je er geen gebruik van maakte.
Eind juni maken we het programma van
naschoolse workshop voor het volgend
schooljaar bekend.
Sinds de start namen 427 kinderen deel aan
een workshop. Dit trimester zijn er dat 77 en
dit schooljaar telden we 281 deelnemers.

Zondag 13 mei:
LEVE MAMA!
Proficiat aan alle
mama’s!
Maandag 14 mei:
Limburgklas Tongeren en Maaseik 4C en 4D
Daguitstap naar Brussel: 5de leerjaar

Safety first@ De Zonnewijzer 6

de

leerjaar

20.30: vergadering oudercomité
Dinsdag 15 mei:

 Fietscontrole door de politie voor alle

leerjaren
Limburgklas Tongeren en Maaseik 4C en 4D

Mei
Donderdag 3 mei:

Techniek- en wetenschapsacademie 6C
Vrijdag 4 mei:

Techniek- en wetenschapsacademie 6A
Maandag 7 mei:
Limburgklas Tongeren en Maaseik 4A en 4B

Techniek- en wetenschapsacademie 6B

Safety first @ De Zonnewijzer 6

de

leerjaar
Bezoek aan de kerktoren voor 3D en 3B
Woensdag 16 mei:
Techniek- en wetenschapsacademie 4C en 4D

Safety first @ De Zonnewijzer 5

de

leerjaar

Donderdag 17 mei:
Limburgklas Hasselt: 4de leerjaar




Safety @ De Zonnewijzer 3de leerjaar
Netbaltornooi (Basvelden) 5de leerjaar

Workshop Mick Plastic 6C en 6D

Vrijdag 18 mei:
Limburgklas Beringen: 4de leerjaar

Dinsdag 8 mei:
Limburgklas Tongeren en Maaseik 4A en 4B

Safety first @ De Zonnewijzer 2 leerjaar
Netbaltornooi (Basvelden) 6 leerjaar
de

Techniek- en wetenschapsacademie 6D
Workshop Mick Plastic 6A en 6B

Woensdag 9 mei:
Techniek- en wetenschapsacademie 4A en 4B

Donderdag 10 mei: VRIJAF
Hemelvaart
Vrijdag 11 mei: VRIJAF

de

Zondag 20 mei: Pinksteren:
Proficiat aan de eerste
communicanten!
Maandag 21 mei: VRIJAF!
Dinsdag 22 mei:
Kinderboerderij 1ste leerjaar
Woensdag 23 mei:

Safety first @ De Zonnewijzer 4
Grote fietsexamen 6 leerjaar
de

de

leerjaar

Donderdag 24 mei:

Trefbaltornooi (Basvelden) 3

de

leerjaar
Namiddag: bezoek kerktoren voor 3A en 3C
Vrijdag 25 mei:

Safety first@ De Zonnewijzer voor het
1ste leerjaar

Trefbaltornooi (Basvelden) 4

de

leerjaar

Zaterdag 26 mei:
KINDERFUIF
3de tot en met 6de
leerjaar
Dit is een activiteit georganiseerd door het
oudercomité.

Te onthouden data:
De rapporten worden op volgende data
meegegeven:
 6de leerjaar: maandag 25 juni
 1ste-5de leerjaar: donderdag 28 juni
De vrijblijvende oudercontacten zijn op
 maandag 25 juni: 6de leerjaar
 donderdag 28 juni: 1ste -5de leerjaar
 vrijdag 29 juni: 1ste-6de leerjaar
PROCLAMATIE voor het 6de leerjaar:
dinsdag 26juni om 19.30 in de Evenementenhal
Vrijdag 29 juni om 12.05: Start van de
vakantie!

Proficiat! Je hebt de nieuwsbrief tot het einde
gelezen. In de nieuwsbrief vermelden we heel
wat wetenswaardigheden en belangrijk nieuws.
Helaas hebben we de indruk dat niet iedereen
de nieuwsbrief ook effectief leest. Om dit

even te verifiëren, vragen we om een replay op
de gekregen mail via smartschool te doen. Zo
krijgen we hier een beter zicht op. Alvast
hartelijk bedankt!

