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Schoolnieuws donderdag 26 september 2019



Herinnering LS: scholencross
Morgen, vrijdag 27 september, wordt de 36ste editie van de scholencross gelopen. Dit jaar vindt de
cross plaats op het voetbalterrein van FC Herselt (aan de Mixx). Zorg dat je kind sportief gekleed is.
Iedereen draagt zijn groene turntshirt. Als schoeisel zijn turngympjes niet aangewezen. Ook schoeisel
met studs zijn niet toegelaten (m.a.w. geen voetbalschoenen of spikes). Breng alstublieft 1
veiligheidsspeld mee. We brengen die dag in elk geval onze boekentas mee. De leerlingen van L1, L2
en L3 gaan met de bus en deze vertrekt stipt om 8.45u. De leerlingen van L4, L5 en L6 gaan met de
fiets en vertrekken stipt om 8.30u. Gelieve er voor te zorgen dat de fiets in orde is. Iedereen draagt
verplicht een helm en een fluo-hesje.
Supporters zijn heel erg welkom! Wij wensen alle kinderen een sportieve voormiddag toe!



L3: herfstwandeling WINTERWIJS
Op donderdag 3 oktober gaan de leerlingen van het 3de leerjaar in de voormiddag op
herfstwandeling.
We trekken het herfstbos in en ontdekken hoe het bos en zijn bewoners zich klaarmaken voor de
winter. We leren alles over hamsteren, winterslaap, vogeltrek en bodemdiertjes. De leerlingen worden
uitgedaagd om dit alles aan den lijve te ondervinden.
Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel.
Aangepaste speel- en regenkledij is noodzakelijk.
Stevige stapschoenen of laarzen zijn altijd goed.



L2: herfstwandeling ‘ De mast van kapitein Haak’
Op vrijdag 4 oktober gaan de leerlingen van het
2de leerjaar op herfstwandeling.
Kapitein Haak is op zoek naar een nieuwe mast voor zijn schip. In Hertberg zoekt hij een hoge en
stevige boom met een kraaiennest in de kruin. Er staan nog wel meer vreemde bomen hier. Een die
lijkt op een klimrek, een stoel of het gewei van een reuzenhert. Tijdens deze wandeling benaderen we
bomen op een fantasierijke manier. De leerlingen worden uitgedaagd om met al hun zintuigen en als
echte piraten op zoek te gaan naar de perfecte boom in het bos!
Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Aangepaste speel- en regenkledij is noodzakelijk.
Stevige stapschoenen of laarzen zijn altijd goed.



L4: herfstwandeling ‘Op stap met de boswachter.’
Op dinsdag 8 oktober gaan de leerlingen van het 4de leerjaar in de
namiddag op herfstwandeling.
Wat is er leuker dan in de herfst op speurtocht te gaan in het bos?!
Samen met de boswachter trekken we het mooie domein Hertberg in
en vinden we allerlei schatten die voor het bos en de bosdieren heel
belangrijk zijn. Weet jij welke verschillende soorten paddenstoelen er
zijn en waarom het belangrijk is dat ze groeien? Wat weet je al over
de noten die je overal vindt? Hoe zie je welk dier er geknabbeld heeft? …Al deze vragen en nog vele
andere zullen beantwoord worden tijdens deze leerrijke wandeling!
Deze wandeling vertrekt aan het boswachtershuis in Blauberg om 13u. Iedereen blijft die dag op
school eten. We ronden af om 15u. Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel! Aangepaste speelen regenkledij is noodzakelijk. Stevige stapschoenen of laarzen zijn altijd goed. De boekentas komt die
dag gewoon mee naar school. Zorg
voor een klein rugzakje om een drankje,
fruitje/koekje mee te nemen.



Bosklassen
Van 11 tot en met 15 mei 2020 gaan de
leerlingen van L4, L5 en L6 op bosklassen in Bomal. Ze kunnen alvast beginnen aftellen! 
Aan deze meerdaagse uitstap hangt uiteraard een kostprijs vast. De totale prijs voor deze uitstap
bedraagt €150.
Alle leerlingen ontvangen 3 voorschotfacturen, bovenop de gewone schoolfacturen, in de loop van
het eerste en het tweede trimester zodat de betaling gespreid wordt ( €60 - €60 - €30).
Indien deze manier van betalen financieel moeilijk is voor u, bieden wij de mogelijkheid aan om te
sparen voor deze uitstap in de vorm van een spaarkaart.
U kiest zelf wat haalbaar is (wekelijks, maandelijks,…) met een minimum van €5 per betaling. Vóór de
paasvakantie verwachten we de betaling van het totale bedrag.
Voor concrete afspraken rond het sparen met de spaarkaart, neemt u contact op met Belinda van
het secretariaat via schoolblauberg@degraankorrel.be of telefonisch 014/54.90.00 of u komt gewoon
langs het secretariaat.
We hopen dat alle kinderen zullen kunnen genieten van deze uitzonderlijke ervaring!

De kinderen krijgen (vrijblijvend) mee:
o Flyer “opendeurdagen de Bloemenschuur” met kleurplaat
Agenda:
Vrijdag

27/09



LS: scholencross

Maandag

30/09



Facultatieve verlof: GEEN SCHOOL

Dinsdag

01/10



Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL voor de leerlingen

Donderdag

03/10



L3: herfstwandeling

Vrijdag

04/10



L2: herfstwandeling

Dinsdag

08/10





Bibliotheekbezoek
L2-L3: zwemmen
L4: herfstwandeling

Vrijdag

11/10



Schoolfotograaf

Maandag

14/10



L6: medisch onderzoek

Dinsdag

15/10



L2-L3: zwemmen

Dinsdag

22/10



L2-L3: zwemmen

Woensdag

23/10



L1: herfstwandeling

Maandag - Vrijdag

28/10-01/11



HERFSTVAKANTIE

