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PRIKBORD oktober 2018
Beste kinderen, ouders, grootouders,…
De eerste maand is alweer voorbij. De eersteklassertjes hebben hun allereerste rapport gekregen. De
nieuwe schoentjes zijn al ingestapt. De schooltassen, zwem- en gymzakken reizen heen en weer
tussen school en thuis. Enthousiast lerende kinderen zitten in klassen, gangen en andere lokalen te
lezen, rekenen, exploreren, oefenen,… De vijfdeklassers spreken al een mondje Frans. De eerste
uitstappen zijn achter de rug. Kortom, het bruist van gezellig leven in onze school.
Met de verkiezingen in het vooruitzicht hebben ook wij een nieuwe leerlingenraad verkozen. De
leerlingenraad heeft echt een stem op onze school. Over de realisaties lees je meer op onze website
http://www.basisschoololv.be/index.php/leerlingenraad.
Vrijdag 5 oktober is een grote dag voor onze school. Die dag vieren 11 basisscholen uit onze regio de
start van een nieuwe samenwerking. De naam wordt dan bekendgemaakt. Volg de media…
De puzzelaars en veelweters onder ons kunnen zich al
inschrijven in de ‘Peiperneutenkwis’ die doorgaat op
zaterdag 24 november in de Egger. Ploegjes van min. 3 en
max. 5 personen kunnen zich inschrijven door een mail te
sturen naar peiperneutekwis@hotmail.com.
Deze quiz wordt georganiseerd door onze ouderraad. Met
de opbrengst van de activiteiten sponsort de ouderraad de
werking van onze school. Dit jaar gaat de opbrengst onder
andere naar het verder uitbouwen van de gymzaal in de
kleuterschool, de skipassen voor de zesdeklassers,…
Allemaal meedoen zou ik zeggen!!!!

Vanaf deze maand gebruiken we volgende mailadressen voor de communicatie:
Wilt u de school bereiken: info@basisschoololv.be
Voor een bericht aan de directie: directie@basisschoololv.be
Om een leerkracht te mailen: voornaam.naam@basisschoololv.be
Een fijne maand!
Luc Breugelmans
Directeur vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel
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Jaarthema “ Stap je mee?”
Maandthema ► dialoog
Schoen in de kijker ► schoen van iemand anders
Spreekwoord ► in iemands schoenen staan
Samenleeftip ► Ik zeg iets tegen jou, jij zegt iets tegen mij! Zo weten we meer, keer op keer!
Het vierde leerjaar trekt ‘Ten Oorlog’ in bezoekerscentrum Webbekoms Broek

Internationale muziekdag
De vijfjarigen zijn op schoolreis naar de Kaasboerin. Ze maken kennis met struisvogels.
De leerlingen van 6c gaan op plattelandsklassen in Zichem.

Internationale dag van geweldloosheid
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Pedagogische studiedag… vrijaf voor alle leerlingen
Het leerkrachtenteam verdiept zich verder in sociale vaardigheden.
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Namiddag: Kick off van onze scholengemeenschap te Diest. Onze school wordt vertegenwoordigd
door de derde graad.
Dag van de leerkracht
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Vrijaf voor alle leerlingen
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De kleuters van K1, K2, K3 en K4 gaan op uitstap naar ‘Juffertje
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Het derde leerjaar gaat in Webbekoms Broek ‘speuren naar
Het vijfde leerjaar bezoekt het Gallo-Romeins museum
Zwemmen voor het tweede, vierde en zesde leerjaar.
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Lokale en provinciale verkiezingen

14 zo
15 ma
16 di
ra

Ks Ls
Ls

Wereldvoedseldag
fruitdag

Sponsorloop ten voordele van onze sneeuwklassen.
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Wereldstotterdag
In de loop van deze week zijn er vraaggestuurde oudercontacten voor de kleuterschool.
6A bezoekt De

wondere wereld van de paddenstoelen in Webbekoms Broek.
Het tweede leerjaar gaat op zoek naar de schatkist van Boris aan de Citadel te Diest.
Zwemmen voor het eerste, derde en vijfde leerjaar
fruitdag
Rapport en individuele oudercontacten in de lagere school.
6B en 6C gaan op bezoek in De wondere wereld van de

Broek.
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We houden nationale frietendag
Vakantie
Vakantie Het winteruur gaat in.
Vakantie
Vakantie
Vakantie

paddenstoelen in Webbekoms

