Maandkrant FEBRUARI 2019
Activiteitenkalender
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10u30 : L6 : verkeerspark
Schoolfotograaf
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10u30 : L5 : verkeerspark
Zwemmen : L3-L4
10u45 : K1 + K2 : toneel : De Bolleboosjes
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Turnen : L2-L5-L6
L5 : workshop STEM in Maaseik
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SPAGHETTIDAG
Lokale verlofdag
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Zwemmen : L1
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Turnen : L2-L3-L4
Turnen : L5-L6
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10u30 : L6 : tentoonstelling Dilsen
Zwemmen : L3-L4
10u30 : L3 + L45 : toneel
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Turnen : L1-L5-L6
L4-L5-L6 : Boomplantactie
L5 + L6 : Bezoek Technopolis
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13u30 : L5 : tentoonstelling Dilsen
Zwemmen : L2
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L6 : Bezoek IMK Lanklaar
Turnen : L1-L3-L4
Turnen : L5-L6

W
D

Schoolfotograaf
Op maandag 4 februari bezoekt de schoolfotograaf onze school.
Er worden individuele en groepsfoto’s gemaakt. Gelieve een briefje
mee te geven waarop staat met wie uw kind(eren) mag gefotografeerd worden ( indien u dit wenst ).
Dit is een vrijblijvend aanbod.
Verkeerspark
U heeft het ongetwijfeld ook al gemerkt. De hoeveelheid daglicht is vergroot.
Vooral ’s avonds is dit reeds goed merkbaar. ’s Morgens is het nog donker.
Daarom loopt de actie Fluo top ! Helm op ! nog tot aan de krokusvakantie.
Een betere zichtbaarheid verhoogt de veiligheid !!!

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan in deze maand naar het
verkeerspark. In deze opstelling is een levensechte situatie nagebouwd. Zij
mogen daarin hun verkeersgedrag tonen. De politie houdt daarbij een oogje in
het zeil.
Toneel
Er zijn diverse culturele activiteiten gepland. Zo gaan de kleuters naar het
toneel. Voor de derde graad gaan de leerlingen naar een tentoonstelling in de bib
in Dilsen en de tweede graad heeft ook een toneelvoorstelling op de planning
staan. ( zie activiteitenkalender )
Spaghettidag
Op zondag 10 februari verwelkomen wij u op onze spaghettidag.
Die dag vergasten we u op een heerlijke pasta. Wie nog wil komen
eten, kan op maandag 4 februari TEN LAATSTE ons de inschrijving bezorgen.
Wij danken U alvast voor uw steun en doen ons uiterste best om u die dag
culinair te verwennen.
Boomplantactie
Vorig jaar hielpen onze leerlingen met het planten van jonge boompjes in de
Stationsstraat. Ook dit jaar kregen we hiervoor een uitnodiging. Dit jaar worden
de boompjes geplant in de Kasteeldreef. De plantgaten worden op voorhand
geboord. De leerlingen van 4-5 en 6 mogen helpen de boompjes te planten en
krijgen nadien nog een drankje aangeboden.

Technopolis
In januari mochten onze leerlingen van 5 en 6 reeds proeven van techniek. De
lego-academie bezorgde ons vele materialen om op een speelse manier te leren
over krachten, energie… Deze maand bezoeken zij Technopolis : het Vlaamse
doecentrum. Hier staan vele proefjes opgesteld die hen uitdagen om de theorie
in praktijk om te zetten en te leren hoe de techniek in het dagelijkse leven het
comfort bepaalt.
Scholenbezoek
De ouders van onze schoolverlaters kregen via het CLB reeds info ivm het
vervolgonderwijs van hun zoon/dochter. In februari krijgen de kinderen lessen
over het secundair onderwijs en gaan ze enkele scholen in onze omgeving

bezoeken. Daar mogen ze een dag ervaren hoe het er in de humaniora aan
toegaat.
Geplande activiteiten van de ouderraad
Onze ouderraad zit ook niet stil. Zij hebben nog enkele leuke activiteiten voor
ons in petto. Zo is er Carnavalsbal op zondag 3 maart in het ontmoetingscentrum
van Elen. De flyers hiervan vindt u vandaag in de boekentas van uw kind.
Voor wie ? Voor alle kleine én grote kinderen van Elen en omstreken.
Hoe laat ?

Van 14.11 uur tot 18.11 uur : kinderbal met kinderanimatie
Van 20.11 uur tot in de kleine uurtjes : voor alle

carnavalsliefhebbers.
Trek dus allemaal jullie mooiste kostuum aan en wie weet …..

Op zaterdag 23 maart organiseren zij om 19u30 in de eetzaal van de school een
nieuwe editie van DE TWINKELQUIZ.
U kan hiervoor inschrijven met een ploeg van max. 6 personen per team.
Kostprijs is € 15 per ploeg. Verzin alvast een leuke naam voor jullie ploeg en
stuur een mail naar hilde.opsteyn@telenet.be

