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Schoolrekening 

Indien er problemen zijn met het betalen van de schoolrekening, dan bestaat er de mogelijkheid om samen met directie een 
betaalplan op te stellen. Aarzel niet om contact op te nemen als rekeningen te veel samen komen en spreiding een oplossing 
kan bieden.  
 

Rollerdagen 

 

 

Bosklassen 5e leerjaar 

De leerlingen van het 5e leerjaar gingen naar jaarlijkse 
gewoonte weer op bosklassen. Ze bezochten de  
grotten van Hotton en trotseerden de hangbrug over de 
Ourthe. Daarna legden ze een hoogteparcours af, 
maakten ze een tocht door het donker en deden ze aan 
speleologie.  

De volgende dag stond er ook heel wat op het pro-
gramma! Na de geschiedeniswandeling werden er 
kampen gebouwd en maakten de kinderen 
(uiteraard onder begeleiding) vuur in het bos,  
super cool! De avond eindigde met een leuke fuif!  

De derde en laatste dag begonnen ze helemaal 
zen. De leerlingen mediteerden in Wéris. Daarna trokken ze 
naar de burcht van Logne en zochten ze met zijn allen naar 
de schat!   Het was een topavontuur!  

5 oktober 2017 9 november 2017 21 december 2017 

25 januari 2018 22 februari 2018 15 maart 2018 

26 april 2018 24 mei 2018 21 juni 2018 
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Verkiezing 
leerlingen-
raad 

 

 

 

Deze leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar zetelen   

dit schooljaar in de leerlingenraad!  

Bezoek Archeon 
Onze vierdeklassers gingen tijdens hun bezoek aan Archeon terug in de tijd. Ze ontdekten de hutten van 
de prehistorie, verkleedden zich als de gladiatoren van de Romeinse tijd en mochten boogschieten, 
zwaardvechten en vilten zoals in de Middeleeuwen.  Het was een super leuke en leerrijke dag!  

Peter– en meterschap 1e en 5e leerjaar 
Voor onze eersteklassers waren de eerste dagen in de lagere school toch 
wel spannend. Een nieuwe juf, spelen op de grote speelplaats, leren lezen 
en schrijven. Om ervoor te zorgen dat ze zich snel thuis voelen, hebben 
alle eersteklassers een peter of meter uit het vijfde leerjaar gekregen. Bij 
hun peter of meter kunnen ze altijd terecht voor hulp.  

Tijdens een “echte” receptie maakten ze 
kennis met elkaar. Ze wisselden cadeautjes 
uit, dansten samen op muziek en smulden 
van lekkere hapjes gemaakt door de leer-
lingen van het vijfde leerjaar. Nadien 
speelden ze samen op de grote speelplaats! 

Cultuurdag in het 3e leerjaar 
Op vrijdag 15 september mochten onze derde-

klassers genieten van een dagje cultuur.   

Tijdens deze dag konden onze jongens en meisjes 

genieten en meedoen aan verschillende activiteiten 

die onze vijf “Kastelse” verenigingen aanboden.  

Samen sterk in huiswerk 
Huiswerk maken is vaak niet eenvoudig. Het is belangrijk je kind te begeleiden, maar speel thuis geen juf 

of meester. Geef je kind structuur met deze 4 stappen: 

1/ Wat moet ik precies doen, kennen, kunnen? Wat verwacht de juf of meester?  

2/ Hoe ga ik dat aanpakken? Wat doe ik eerst, wat daarna? Hoeveel tijd heb ik nodig?  

3/ Ben ik goed bezig? Of begin ik ergens anders? Neem ik even pauze? 

4/ Heb ik mijn taak goed uitgevoerd? Kan ik het? Wat kan ik de volgende keer beter doen? 

De Vlieger en  
Aquamarijn  
bewegen!  

De Blauwe Vissen gingen 
op bezoek in Aquamarijn. 
Samen bewegen met de 
bewoners van Aquamarijn, 
dat past volledig in ons 
jaarthema! 

 



Sportdag kleuters 

Onze kleuters genoten ook dit jaar weer van aan gevarieerd sport-
programma. De oudste kleuters trokken in de voormiddag naar de  
Rulheyde, onze 2,5-, 3– en 4-jarigen genoten in de voormiddag van een 
uitstapje naar de Plod waar er alvast geoefend werd voor de Scholen-
cross, maar ook de leuke bewegingsom-
loop in onze sportzaal werd door iedereen 
gesmaakt. Na de middag werd er nog  
gedanst en met de parachute gespeeld. En 
onze oudste kleuters trokken ook nog naar 
de sporthal voor de omloop.  

 

 

Bezoek Masereel centrum 

Onze vijfdeklassers gingen op uitstap naar 
het Frans Masereel centrum.  

Ze konden een kijkje nemen in het atelier en 
zagen echte kunstenaars van over de hele 
wereld aan het werk. Ook konden ze 
zelf aan de slag en leerden ze welke 
verschillende druktechnieken er  
bestaan.  

Het was een leerrijke en toffe  
voormiddag! 

Scholenveldloop 

Woensdag 27 september deden onze leerlingen naar jaarlijkse gewoonte 
weer mee aan de scholenveldloop in Lichtaart. In de voormiddag liepen de 
kinderen van de lagere school, in de namiddag waren onze kleuters aan de 
beurt. Iedereen deed zijn uiterste best!  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

2 

L3: LAB 

Zwemmen 
1B+5A 

  

3 4 

FRUIT 

GK en WS  
boerderijbezoek 

5 

ROLLER-
DAG 

Saved by 
the bell 

6 7 8 

9 

Zwemmen 5j en 
kleuters 

Zwemweek lager 
L5 Prinsenpark 

10 

L4 + L2  
Prinsenpark 

11 

FRUIT 

12 

L1 Prinsen-
park 

13 

Pedagogische  
studiedag: vrijaf 

14 15 

16 

L3 Hoge Mouw 

Zwemmen 
1B+5A 

17 

 

Infoavond 1e 
communie  

18 

FRUIT 

Openklasdag GK 

19 

  

20 

Dag van de  
jeugdbeweging 

21 22 

23 

Zwemmen 5j en 
kleuters 

Zwemweek lager 

24 25 

 

FRUIT 

 

OUDERCONTACT 
 

26 

L5: medisch 
onderzoek  

School-
fotograaf 

27 

Schoolfotograaf 

POMPOENSOEP 

 
L1+2: Roodkapje 

Antwerpen 

28 29 

wintertijd 

30 

 
Begin herfst-

vakantie 

31 

 

herfstvakantie 

1 

 

herfstvakantie 

2 

 

herfst-
vakantie 

3 

 

herfstvakantie 

4 

 

herfst-
vakantie 

5 

 

herfst-
vakantie 

OKTOBER 2017 
Vrijdag 13 oktober vrijaf 

 
Jarigen van de maand! 

Een verjaardagsfeestje met lekkere spaghetti! 

 

 

 
 

 

 

 
 

Bedankt aan alle helpende handen!! 

De winnaars van de scholencross tonen hier 
trots hun medaille!   

Soms schieten woorden tekort... 
Op 21 september overleed Maria Mesens, grootmoeder van juf Annelies (5B) en overgrootmoeder van Caro 
(BV).  

Op 28 september overleed Griet Noyens. Griet was als Schepen van Onderwijs zeer begaan met onze 
school en steeds overal intens aanwezig. 
Wij wensen de families veel sterkte! 


