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 Activiteit 

ma 29 
 

 

Paaspauze: de school is gesloten 

Wij voorzien enkel noodopvang voor de aangemelde kinderen. 

Oudercontact LO 6 

Juf Martine nodigt de ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar uit voor een 

oudercontact. 

di 30 
 

Paaspauze: de school is gesloten 

Wij voorzien enkel noodopvang voor de aangemelde kinderen. 

wo 31 
 

 

Paaspauze: de school is gesloten 

Wij voorzien enkel noodopvang voor de aangemelde kinderen. 

Oudercontact LO 5-6 
Juf Martine nodigt de ouders van de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar uit 

voor een oudercontact. 

do 01 
 

 

Paaspauze: de school is gesloten 

Wij voorzien enkel noodopvang voor de aangemelde kinderen. 

Oudercontact LO 5 
Juf Martine nodigt de ouders van de leerlingen van het 5de leerjaar uit voor een 

oudercontact. 

vr 02  

 

Paaspauze: de school is gesloten 

Wij voorzien enkel noodopvang voor de aangemelde kinderen. 

Rapport 
Het rapport van de leerlingen van de lagere school staat vanaf vandaag op Questi.  

 

 Paasvakantie 
Van maandag 5 april t.e.m. zondag 18 april 
Zondag 4 april: Pasen 

Maandag 5 april: Paasmaandag 

ma 19   

di 20   

wo 21   

do 22   

vr 23 
 

Zwemmen LO 1-2-3-4 
De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar gaan deze voormiddag zwemmen. 

   

ma 26 

 

Zitdag CLB 
Deze namiddag is onze CLB-medewerker Elien Van Ael aanwezig op onze vestiging 
De Horizon, Zondereigen 57, 2387 Baarle-Hertog. 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. 

di 27   

wo 28   

do 29   

vr 30 
 

Zwemmen LO 1-2-5-6 
De leerlingen van het 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar gaan deze voormiddag zwemmen. 

 



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 april is ons aandachtspunt : “Wat zit er in de rugzak? “  

De posters van Rube en Rutje hangen ook uit.  

 

 

 

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) 

 

 


