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SCHOOLNIEUWS 
 

WOENSDAG 7 MAART : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  =  GEEN SCHOOL 
Op woensdag 7 MAART is er geen les voor onze kinderen (kleutertuin + lagere school) omdat 

de school een pedagogische studiedag inricht voor de leerkrachten.   

Kinderopvang Robbedoes (tel. 089/ 560567 is vanaf  ‘s morgens open). 

 

OPEN DEUR DAG 

ZONDAG 11 MAART 2012 

VAN 13.30 – 17.00 uur  

GO! Maaseik nodigt u van harte uit op de Open Deur Dag van Campus Van Eyck. Tussen 

13.30 en 17.00 laten we u graag kennis maken met alle scholen van onze campus, van kleuter 

tot volwassene. Directies en leerkrachten zijn aanwezig om zoveel mogelijk informatie te 

geven over de werking van de verschillende scholen. 

Voor de ouders van de kinderen die de overstap zetten van de wijkschool naar het 

hoofdgebouw of die volgend schooljaar de stap zetten naar het eerste leerjaar is het misschien 

een ideale gelegenheid om een bezoek te brengen aan de nieuwe school en kennis te maken met 

de nieuwe juf van uw kind.  

  

KIENAVOND  VRIJDAG 16 MAART 2012 

Op vrijdag 16 maart organiseert onze oudervereniging een kienavond met talrijke mooie 

prijzen. De inkomsten van deze kienavond gaan volledig naar uitgaven (schooluitstappen, 

projecten, paasontbijt, …) voor onze leerlingen. 

Wij hopen dat iedereen familie, buren en vrienden aanspreekt om naar deze kienavond te 

komen. 

Iedere leerling heeft 5 steunkaarten gekregen om deze in voorverkoop aan de man/vrouw te 

brengen. Voor de leerlingen die 10 kaarten verkopen én de klas die de meeste kaarten verkoopt, 

is er een mooie prijs voorzien. 

Een steunkaart kost slechts 3 euro. Als je 2 steunkaarten in voorverkoop koopt (= 6 euro) krijg 

je 1 enkele kienkaart met 18 rijtjes. In de zaal kost deze kaart 7,5 euro.  

Voor de kieners is het dus zeker een voordeel om in voorverkoop deze steunkaarten aan te 

kopen. 

 

ONDERZOEK UNIVERSITEIT LEUVEN 

De universiteit van Leuven heeft ons gecontacteerd om deel te nemen aan een “Onderzoek naar 

training van rekenvaardigheden”. In bijgevoegde documenten vindt u een brief met verdere 

uitleg en een deelnemingsformulier. Wij zouden u echt willen aanraden om deel te nemen aan 

dit onderzoek omdat wij een afspraak hebben met het onderzoeksteam om de “anonieme 

resultaten” met ons te bespreken waardoor wij, indien nodig, ook op dit vlak een nog betere 

kwaliteit kunnen geven.   

 

NIET VERGETEN! 

► vrijdag 23 maart : de schoolfotograaf komt op bezoek 

► donderdag 29 maart : ouderavond  


