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SCHOOLNIEUWS 
 

KROKUSVERLOF 
van 18 februari tot en met zondag 26 februari 2012 

NAMENS HET SCHOOLTEAM WENSEN WIJJULLIE 

EEN PRACHTIG EN ONTSPANNEND KROKUSVERLOF!!! 

TELDATUM : 1 FEBRUARI 

1 februari is voor alle scholen in het land een belangrijke teldatum. Het aantal leerlingen op die 

dag bepaalt hoeveel lesuren je volgend schooljaar mag organiseren.Wij zijn fier om te kunnen 

melden dat we méér leerlingen (vooral kleuters) hebben, de kaap van 300 leerlingenbereikt 

hebbenen dus volgend schooljaar méér lesuren krijgen.  

 

NOG EENS LUIZEN 
Ons kriebelteam heeft weer een controle achter de rug. We moeten echter vaststellen dat een 

klein groepje kinderen positief blijft waardoor het zeer moeilijk wordt om de school luizenvrij 

te maken. We willen daarom er bij alle ouders op aandringen om de bevindingen van het 

luizenteam serieus te nemen, het meegegeven formulier in te vullen en dit terug te bezorgen aan 

de klasleerkracht.Volledig uitroeien kan niet! Maar als we allemaal attent zijn en af toe de 

kinderen ookzelf controleren, kunnen we deze plaag beperken!  

Volgende controle: 5 maart 2012 

 

BEVRAGING SCHOOLUREN 
Op onze enquête over de wijziging van de schooluren hebben 117 ouders gereageerd.  

Positeif 99   Negatief 16 

Onbeslist 2 

We mogen wel stellen dat de grote meerderheid van de ouders tevreden zijn met de 

wijzigingen.    

Ook de leerkrachten en leerlingen ervaren de verandering als zeer positief zodat dit nu onze 

officiële begin- en einduren zijn. 

Na de krokusvakantie zullen we nog een experiment, in samenspraak met de leerlingen, 

uitvoeren waarbij we de namiddagspeeltijd vastkoppelen aan de middagpauze.Door de 

wijziging van de refteruren in september, blijkt de effectieve SPEELtijd tijdens de 

middagpauze te kort (20 min.). Dit in het voordeel van de EETtijd (NU: 30 min. – VROEGER: 

15-20 min.).  

Andere redenen om dit experiment te starten zijn: 

- de leertijd (2 x 50min.) wordt effectiever gebruikt want door de onderbreking van de 

speeltijd verliezen we tijd met het vormen van rijen, het van en naar de klas gaan; 

- afspraak blijft gelden dat leerlingen naar het toilet mogen gaan, water kunnen 

drinken tijdens de les en dat de leerkrachten ontspannende tussendoortjes zullen 

organiseren; 

- in de namiddag staan leukere activiteiten (knutselen, W.O., …) op het programma, 

die op een andere wijze georganiseerd worden (groepswerk, spelmomenten, …), 

waarbij de onderbreking de aandacht en inleving verstoort. 



 

 

 

Concreet betekent dit het volgende: 
 

HUIDIGE SITUATIE SITUATIE VANAF 27 FEB. 2012 
08u45 – 10u25 = lesblok 1        (100 min.) 08u45 – 10u25 = lesblok 1        (100 min.) 

10u25 – 10u40 = SPEELTIJD   (15 min.) 10u25 – 10u40 = SPEELTIJD   (15 min.) 

10u40 – 12u20 = lesblok 2         (100 min.) 10u40 – 12u20 = lesblok 2         (100 min.) 

12u20 – 12u30 = PLASPAUZE (10 min.) 12u20 – 12u30 = PLASPAUZE (10 min.) 

12u30 – 13u00 = REFTER         (30 min.) 12u30 – 13u00 = REFTER         (30 min.) 

13u00 – 13u20 = SPEELTIJD     (20 min.) 13u00 – 13u35 = SPEELTIJD     (35 min.) 

13u20 – 14u10 = lesblok 3a           (50 min) 13u35 – 15u15 = lesblok 3             (100 min.) 

14u10 – 14u25 = SPEELTIJD     (15 min.) 

14u25 – 15u15 = lesblok 3b           (50 min.) 

 

AFSCHEID 
Na het krokusverlof zal juf Martine (2

de
 leerjaar)ons verlaten en full time les gaan geven in 

Neeroeteren. Wij wensen haar alle succes toe! Juf Sabrina Secci zal haar vervangen. 

Ook juf Wendy (3lj) zal ons verlaten omdat juf Tania terug voltijds komt werken. Ook haar 

wensen wij alle succes toe. 

 

NIET VERGETEN 
VRIJDAG 17 FEBRUARI : 13u11 start van de carnavalstoet 

DINSDAG 28 FEBRUARI : 3
de

 + 4
de

 leerjaart doen mee aan de “Schatkamer” in de Efteling  

ZONDAG11 MAART : Opendeurdag Campus Van Eyck (datum is gewijzigd) 

12 + 13 MAART: leerlingen van het 5
de

  LEERJAAR  trekken naar de Efteling als winnaars 

van een wedstrijd georganiseerd door het Belang van Limburg 

12 MAART – 16 MAART: Schoolproject TAAL 

VRIJDAG 16 MAART : Kienavond  

 

 

 

 

 

 

 


