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- Sportdagen 
 

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we altijd 3 
sportdagen die worden georganiseerd: een 
sportdag voor de 2e graad, georganiseerd door de 
gemeente; een sportdag voor de lagere school en 
een sportdag voor de kleuterschool: 
 
De gemeentelijke sportdag voor 3 en 4 was 
opgebouwd met een doorschuifsysteem alwaar de 
kinderen zich konden uitleven met blokken 
stapelen, sumovechten, volksspelen allerhande, …  
Het kon niet op! 
 
De sportdag voor de lagere school was verdeeld in 
2 delen: fantastische sporten in de sporthal 
(hockey, volley, trampoline, reis rond de wereld, 
…) en spelletjes op de terreinen van het Hof Ten 
Hemelrijk. 
 
De basis is altijd: wij sporten voor het hebben van 
een gezonde geest in een gezond lichaam! 
 
De sportdag van de kleuterschool ging helemaal 
door op het Hof ten Hemelrijk. Op de graspleinen 
konden de kleuters zich goed uitleven en 
rondlopen…. 
 
Naderhand konden ze dan ook nog eventjes op de 
prachtige gemeentelijke speeltuin! 
 
 
ALS HET KRIEBELT MOET JE SPORTEN 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Schoolreis PK – K1: vrijdag 7 juni 2019 
ZOO ANTWERPEN 
 
Een prachtige dag, op schoolreis naar de diertjes 
onder begeleiding van Lisette, Marleen, juf Cristel, 
juf Lore en juf Karine… joepie!!! 
 
Eerst met de bus naar Antwerpen. Dat was al een 
eerste grote beleving.  
 
Aangekomen! 
 
Met grote ogen bewonderden de kleinste kleuters 
en peuters van onze school alle dieren in de 
dierentuin: apen, olifanten, giraffen, pinguins, … 
 
De kleutertjes hebben ver gestapt en niets 
geklaagd. We zagen hoe de oogjes glinsterden bij 
het aanschouwen van al die dieren. Moe maar 
voldaan keerden ze huiswaarts! 
 
Lisette had beloofd om een olifant en een giraf 
mee te brengen naar school, maar gelukkig was de 

schoolbus te klein! 😊 

 
 
 
Kunnen jullie ontdekken welke schattige diertjes 
hieronder op de foto staan? 
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-Uitlaatklepdag 
Zoals vorig jaar hadden we de kinderen graag 
nogmaals verwend met een “out-of-the-box” 
spelnamiddag onder de naam “Uitlaatklepdag”. 
 
Fantastisch spelplezier verzekerd onder de vorm 
van waterspelletjes, verfspelletjes, 
schattenzoektocht, knutselen, cluedo, 
‘weerwolfje’, computerspelletjes of gewoon 
genieten op de speeltuin. 
 
De kinderen werden in zelfgekozen groepen 
verdeeld.  
 
-Spelletjesnamiddag 
De spelletjesnamiddag is goed verlopen. Ik zag 

toekomstige jeugdleiders uit de zesde klas die op 

een originele manier uit de hoek kwamen. De 

voorbereiding vonden de gasten ook super. 

De kinderen schoven van spelletje naar spelletje 

…….en of plezier verzekerd was! 😊  

 

-Klassikaal oudercontact 
Donderdag 29/08/2019 om 19u in de 
turnzaal 
 

-START SCHOOLJAAR = maandag 2  
september 2019 om 8u45 met 
koffiebar aangeboden door het 
oudercomité 

 
-Jaarthema 2019 - 2020 =  

“Wij hebben er ZILL in!” 

 
Voor wie het nog niet zou weten. We schakelen 
met z’n allen over naar HET nieuwe leerplan = 
ZILL: “Zin in leren, zin in leven”. Om aan te tonen 
dat we er altijd voor (willen) gaan en we meestal 
veel GOESTING hebben om er het beste van te 
maken; kozen we voor deze veelzeggende titel! 
 

Info – avond ZILL = dinsdag 15 
oktober 2019 om 19u. 
 

- Schoolreis K2 – 3 + Lagere school: 
BLOTEVOETENPAD en BOKRIJK  

 
In Zutendaal gingen we als stoere krijgers 
op pad en dan nog op onze blote voeten! 
De juffen en meesters hadden zeer aan de 

teentjes (de flauwerikken 😊), maar de 

kinderen gingen als echte indianenkrijgers 
door water en modder en over bruggen en 
stenen! Sommigen overwonnen zelfs hun 
hoogtevrees. 
 
Na ’s middags goed gegeten te hebben  
gingen we naar de speeltuin in Bokrijk. 
Zeer groot en uitdagend en dat een ganse 
dag onder de stralende zon. 

 

Wat moet een mens meer hebben…? 😊    

Terwijl speelden de kleintjes op het 
springkasteel en speelden in het water van 
de zwembadjes! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Andere belangrijke data: 
 
Zie onze fantastisch nieuwe schoolkalender! ☺ 
Deze kalender zit nogmaals in bijlage en kreeg je 
reeds op papier om op jullie koelkast of prikbord 
te hangen! 

 
 

 
Maar eerst …… 
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