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    Nieuwsbrief                

                                             1 september 2017 

        september 2015 

Beste ouders 

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen, we maken goede voornemens en starten met frisse energie, een 

hoofd vol ideeën en de uitkijk naar wat nieuw is… 

 

Zoals in veel andere organisaties ligt ons jaarthema klaar: “op zoek naar schatten van formaat”, onze 

schatten, jullie kinderen. Dwars door alle dagelijkse zorgen en soms moeilijkheden heen, willen we 

kijken naar jullie kinderen, willen we hen roepen om samen een jaar op pad gaan, we willen hen 

begeleiden, hen nieuwe dingen leren en laten ontdekken. We willen hen tonen dat we er zijn voor 

hen, als meester of juf, als mens. 

We gaan op zoek naar hun talenten en willen hen laten groeien, 

elk op zijn of haar manier. 

Het vraagt veel zuurstof en energie er dagelijks voor alle kinderen 

te zijn, doch wij willen trachten als juf en als meester voor jullie 

kind het verschil te maken.  

Graag ontmoeten wij hierbij alle ouders als partners om van deze 

opdracht het beste te maken. 

Laten we er samen een leerrijk en mooi schooljaar van maken! 

Enkele belangrijke en praktische mededelingen bij de start van het nieuwe 

schooljaar: 

- Vanaf dit schooljaar worden er in school geen drankjes meer aangeboden; wij schenken 

enkel kraantjeswater en ondertekenen als school mee  het charter ‘drinkkraantjeswater’. 

Kraantjeswater drinken is milieuvriendelijk en gezond, goedkoop en gemakkelijk. 

Wij dragen het milieu en de gezonde ontwikkeling van onze leerlingen hoog in het vaandel. 

Kinderen staan nog vrij niet-koolzuurhoudende dranken mee naar school te brengen doch 

wij moedigen dit niet aan. 

- De prijs van het middagtoezicht is verhoogd van 0.25 euro/dag naar 0.30 euro/dag; een 

jaarabonnement kost 40 euro. Deze maatregel is een gezamenlijke beslissing en geldt voor 

alle basisscholen uit de Scholengemeenschap Lanaken KBL. 

- We behouden de Sint-Augustinusstraat als ‘schoolstraat’ na een bevraging bij alle ouders en 

na beslissing in de verkeerscommissie van de gemeente Lanaken.  

Samen met de dienst mobiliteit blijven we verder nadenken over de verkeersveiligheid rond 

de school. Zo zijn Route2School en Octopus2018 projecten die in de nabije toekomst vanuit 

en in samenwerking met de gemeente vorm zullen krijgen. 
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We blijven het dragen van de fluohesjes stimuleren, vanaf november tot aan de 

paasvakantie verplichten we weer alle leerlingen lagere school dit hesje te dragen naar en 

van school.  

Ook de provincie Limburg uit haar bezorgdheid omtrent ‘veilig schoolverkeer’ en zal tussen 

1 en 22 september lokale korpsen op pad sturen om controles uit te oefenen in de 

schoolomgevingen: snelheid, parkeergedrag, dragen van gordel, … 

- De wijzigingen schoolreglement en regelgeving zijn weldra terug te vinden in de aangepaste 

documenten op de website van onze school www.tbieske.be 

- Kinderen die thuis gaan eten, komen ten vroegste om 12.40u terug naar school;  
vanaf dan is er weer toezicht op de speelplaats. 

 

- Dit schooljaar zwemmen we voor het laatst in zwembad Neptunus, vanaf september 2018 

zullen alle zwemlessen doorgaan in het nieuwe sportpark Montaignehof te Lanaken. 

Kalender 

Vrijdag 8 september Zwemmen L4 en L6 

Dinsdag 12 september Infoavond Lagere School   19.30u 

Donderdag 14 september Lessen Dode Hoek L3 te Lanaken CCL 

Vrijdag 15 september Zwemmen L2 en L5 

Maandag 18 september Info ouders L1 in de bib te Lanaken rond lezen   17u 

Dinsdag 19 september Infoavond Kleuterschool   19.30u 

Donderdag 21 september Startviering in de kerk voor alle leerlingen LS en KD om 10.45u.  Van harte welkom! 

Vrijdag 22 september Zwemmen L1 en L3 

Maandag 25 september Vergadering oudercomité 19.30u 

Dinsdag 26 september Bezoek aan woonzorgcentrum voor L6 

Woensdag 27 september Open klas dag L1 

Vrijdag 29 september Zwemmen L6 en L4 

Donderdag 5 oktober Wandeling – sponsortocht Lagere school / Dag van de leerkracht 

Vrijdag 6 oktober Zwemmen L5 en L2 

Vrijdag 13 oktober Plaatselijke vrije dag 

Dinsdag 17 oktober Bezoek aan woonzorgcentrum voor KD       Child Focus voor L5  

Woensdag 18 oktober Kijkdag Kleuterschool 
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Vrijdag 20 oktober Zwemmen L3 en L1        Dag van de jeugdbeweging 

Vrijdag 27 oktober Zwemmen L4 en L6 

 

 

 
Vrije dagen en belangrijke data van het eerste trimester. 

 
 

Facultatieve verlofdag: vrijdag 13 oktober 2017  

 

Pedagogische studiedag: woensdag 29 november 2017 

 

Herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2017 tot en met zondag 05 november 2017 

 

Kerstvakantie: van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 07 januari 2018 

 

 
Vrije dagen en belangrijke data van het tweede trimester 

 

 
Pedagogische studiedag: woensdag 28 februari 2018  

 

Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018 

 

Paasvakantie: van maandag 02 april 2018 tot en met zondag 15 april 2018 

 

 

 
Vrije dagen en belangrijke dagen van het derde trimester 

 

 
Facultatieve verlofdag: maandag 30 april 2018  

 

Dag van de Arbeid: dinsdag 01 mei 2018 

 

O.H.-Hemelvaart: donderdag 10 mei en brugdag vrijdag 11 mei 2018 

 

Pinkstermaandag: 21 mei 2018 

 

Pedagogische studiedag: woensdag 30 mei 2018  

 

De zomervakantie begint op maandag 2 juli 2018.  

 

 

Belangrijke data 
 

Vormsel: zondag 22 april 2018 9.30u 

 

Schoolfeest: zondag 06 mei 2018 

 

Eerste Communie: zaterdag 12 mei 2018 om 14u  
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