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Maandpuntje werkgroep Anti-pesten: ’10 op 10’ 

maart 2021  Activiteit 

ma 01   

di 02   

wo 03 
 

Pedagogische studiedag 
Alle peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school hebben vandaag een dagje 

vrij. Het leerkrachtenteam verdiept zich verder in nieuwe taalmethodes. 

do 04 

 

Zitdag CLB 

Deze voormiddag is onze CLB-medewerker Elien Van Ael in onze school. Wenst u 
informatie, advies of raad in verband met de ontwikkeling van uw kind of het 
schoolgaan, aarzel dan niet en maak voor deze voormiddag een afspraak met het 
CLB. 
Telefoonnummer CLB: (03)314 39 70. 

vr 05 
 

Zwemmen LO 3-4 
De leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 08   

di 09   

wo 10   

do 11   

vr 12 
 

Zwemmen LO 1-2 + KO 3 
De leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar en de oudste kleuters gaan deze 
namiddag zwemmen. 

   

ma 15   

di 16   

wo 17   

do 18   

vr 19 
 

Zwemmen LO 3-4 
De leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 22 
 

Ouderraad  
De ouderraad vergadert vanavond vanaf 20.00u. digitaal. 

di 23   

wo 24 

 

Kijkdag KO 
Onze school is overgeschakeld naar code oranje. In fase oranje gebeuren alle     

inschrijvingen op afstand. Dit kan telefonisch of digitaal gebeuren. 
  
Gelieve contact op te nemen met de school via de website of het telefoonnummer 
(014)63 37 10. We bezorgen u dan alvast de nodige inschrijvingsdocumenten. We 
zullen je ook terug contacteren om individuele afspraken te maken voor de verdere 
kennismaking, inschrijvings-en aanmeldingsprocedure. 

do 25   

vr 26 
 

Zwemmen LO 5-6 

De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 29   

di 30   

wo 31   

do 01   

vr 02 
 

Zwemmen LO 5-6 

De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar gaan deze namiddag zwemmen. 
Rapport 



 

De leerlingen van de lagere school krijgen vandaag hun rapport. 

 

 Paasvakantie 
Van maandag 5 april t.e.m. zondag 18 april 

Zondag 4 april: Pasen 
Maandag 5 april: Paasmaandag 

 

Coronamaatregelen: ventileren in de klas 

Om goed te kunnen ventileren, staan er in alle lokalen de ganse dag ramen open. Gelieve uw kind  
aangepaste, warme kledij aan te geven, of een extra vest, sjaal,… mee te geven voor in de klas. 

 
Spek je kasactie van Jumbo: verlengd 
 
Ook dit schooljaar nemen we deel aan deze actie van Jumbo. Van 11 november tot en met 
6 april kunnen schoolpunten (vouchers)in de Jumbo in Baarle-Nassau aan de scanzuil 

gedoneerd worden aan onze school. De punten mogen ook aan de klasleerkrachten bezorgd 
worden. 
 

 
 
Inzamelen batterijen en kiwistickers 
Onze school zamelt nog steeds lege batterijen en kiwistickers in. 

De lege batterijen kunnen in de Bebat-tonnen op de speelplaats gedaan worden, de kiwistickers kunnen aan de 
klasleerkrachten bezorgd worden. 
De Bebatpunten worden ook gebruikt om speelplaatskoffers verder aan te vullen en samen te stellen. 
Met de kiwistickers kunnen we ballen aankopen. 
Inktpatronen worden niet meer verzameld op school. 

 

Maandpuntje goed-gevoel-school  

                                                                    

Beste ouders,  
 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school!       
De rode draad gedurende dit schooljaar is “We maken van onze school  
EEN-GOED-GEVOEL-SCHOOL’ 
en dit als preventie tegen pesten.  

 

In maart is ons aandachtspunt : “10 op 10! “  
De posters van Rube en Rutje hangen ook uit.  

 

 

Werkgroep Gezondheidsbeleid 

Onze school werkt al sinds september 2018 met een 
gezondheidsbeleid.  

 
Graag geven we jullie een pluim voor het opvolgen van deze 

afspraken. Onderaan deze nieuwsbrief vinden jullie nogmaals 
de folder van de gezonde tussendoortjes. 

  



 

Maandpuntje werkgroep Verkeer 

10 op 10 

Wetgeving kinderzitjes:  

  
Algemene regel: 

·        Kinderen kleiner dan 1,35 m moet je altijd vervoeren in een voor hen geschikt kinderbeveiligings-  
     systeem. 

·        Kinderen vanaf 1,35 m moet je vervoeren in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem óf ze  
     moeten de gordel dragen. 

  
Sporadisch vervoer andermans kinderen: 

·        Als je af en toe andermans kinderen vervoert over een korte afstand en je hebt geen of onvoldoende  
     kinderzitjes, dan gelden de volgende regels voor kinderen kleiner dan 1,35 m: 
·        Kinderen jonger dan 3 jaar mag je in dat geval niet vervoeren. 

·        Kinderen vanaf 3 jaar moeten achterin zitten en de gordel dragen. 
·        Je eigen kinderen die kleiner zijn dan 1,35 m moet je altijd in een aangepast zitje vervoeren. 

  

Mag een kind vooraan zitten? 
·        Kinderen mag je wettelijk gezien zowel voorin als achterin de auto vervoeren. 
·        Dat geldt voor kinderen van alle leeftijden, op voorwaarde dat je ze in een aangepast kinderzitje 

     vervoert en/of  dat ze de veiligheidsgordel dragen (vanaf 1,35 m). 
·         Bij zitjes die je tegen de rijrichting moet plaatsen, moet je wel de frontale airbag uitschakelen. 

 (bron: VSV = Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 

 

 

 

Ouderraad 

Online shoppen en de Ouderraad steunen? Dat kan! 
 
Yes, vanaf nu kan iedereen die online shopt ons steunen! 
Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat? Maak kennis met Trooper. Een 

website die ervoor zorgt dat je Ouderraad Zondereigen – De Horizon kan 
steunen door één extra klik wanneer je online shopt. En jouw aankopen kosten 
je geen eurocent meer. 
 
Hoe werkt Trooper? 

1. Je surft naar onze Trooperpagina: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraadzondereigen  
2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die klik weet de webshop dat jij ons wil 

steunen. 
3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen eurocent extra. 
4. De webshop schenkt gemiddeld 5 procent van jouw aankoopbedrag aan onze vereniging. 

 
Shop bij meer dan 600 webshops: 
Massa’s elektronica, multimedia, speelgoed, een weekendje weg, kledij, cadeaus, eten en drinken. 

 
BELANGRIJK: Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als leden echt achter smijten en de nodige mond-

aan-mondreclame voeren bij onze familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, e-mail … inschakelen.  
 
Alvast bedankt! 

 

  

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraadzondereigen


GEZONDE DRANKEN 

 

 

 

 

WAAROM? 

(Te veel) suiker = 

o slecht voor de tanden 

o maakt dik! 

o verslavend 

o suikerrijke dranken = vloeibaar eten 

Daarom: 
 

Drank 

o water 
 gratis pidpawater op school 

 drinkbus gevuld met water van thuis 

(zonder toevoeging van siropen) 

 flesje water van de school (tegen 

betaling) 

o witte melk 
 drinkbus gevuld met melk van thuis 

 flesje melk van de school (tegen 

betaling) 

o thee 
 enkel lagere schoolkinderen 

 drinkbus gevuld met thee van thuis 

 gratis op school (middagpauze) 

o verse warme soep 
 drinkbus gevuld met verse warme 

soep van thuis 

 enkel middagpauze 

 

Tussendoortjes 

o voormiddag: fruit, groenten 

o namiddag: fruit, groenten 

droge kinderkoek 

natuurlijke noten, rozijnen 

GEZONDE TUSSENDOORTJES 

Wat de school in gedachte heeft... 
 

          
            
 

             
 
 

         rijstwafel   

 
 

 
 
 
 
 

Gezonde koek = 150Kcal per portie 
                         15 g vet per 100g 
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VEEL GESTELDE VRAGEN … 

 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind     voldoende 

drinkt? 

Mijn kind drinkt niet graag water of      witte 

melk. Kan fruitsap of chocolademelk  dit 

vervangen? 

Wat met frisdranken of sportdranken? 

Mijn kind drinkt graag lightfrisdranken. 

Mag ik dit onbeperkt geven? 

Welke tussendoortjes kan ik mijn kind best 

geven? 

Moet het altijd fruit of een melkproduct zijn? 

 

ANTWOORDEN OP … 

www.dehorizon-tspoor.be 

www.gezondopvoeden.be 

www.gezondleven.be 

www.kieskeurig.be 
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