Blaubergsesteenweg 172
2230 Blauberg – Herselt
014/54.90.00
schoolblauberg@degraankorrel.be

Schoolnieuws donderdag 10 oktober 2019


Verlichte boerderijentocht
Op zaterdag 19 oktober is het verlichte boerderijentocht. Vertrek aan de PZ van Blauberg tussen 19u en
21 u. Een feeërieke wandeling van 6 km langsheen de mooiste wegen die Blauberg heeft. Blauberg
ook wel de parel der Kempen genoemd. Tijdens de wandeling zijn verschillende boerderijen te
bezichtigen. Waaronder ook de boerderij van de ouders van Victor en Lowie. Op deze wandeling
trakteren we u op verschillende lekkernijen: Cava, Soep, Spek, Warme chocomelk, Wafel en
pannenkoek.
Onze landelijke gilde afdelingen verlichten telkens ook de boerderij waar zij, hun product uitdelen.
Dit allemaal voor 8 euro per persoon.



L1-L2: theatervoorstelling SnØw
Op dinsdag 15 oktober gaan het eerste en tweede leerjaar in de voormiddag naar de
theatervoorstelling 'SnØw':
“De Grote Mensen willen niet luisteren, dus jij moet mij helpen! Ik smelt!
Mijn vriend zijn huis smelt ook!!! Wij hebben jullie hulp nodig! Help ons alsjeblieft!
Kom snel! Nee! Nu!!!
Met vriendelijke groeten, De Sneeuwman”
Deze uitstap valt volledig binnen de schooluren!



Proclamatie Vlinderklas en 6de leerjaar
Omdat het 6de leerjaar op donderdag 25 juni 2020 deelneemt aan
Pennenzakkenrock, is het niet mogelijk om ’s avonds dan ook hun
proclamatie te laten doorgaan.
We voeren daarom een wijziging van data in:
 dinsdag 23 juni 2020: proclamatie 6de leerjaar
 donderdag 25 juni 2020: proclamatie Vlinderklas
Mogen we vragen om deze data aan te passen in uw agenda!
Dankjewel!



Korfbaltornooi
De kinderen van het 2de tot en met het 6de leerjaar hebben weer het beste laten zien van hun kunnen
op het korfbaltornooi! We hebben weer veel plezier beleefd op sportief vlak! Dank je wel voor jullie
sportieve inzet! Ook dank aan de vele chauffeurs en supporters!



Nieuws van de ouderraad
Op donderdag 17 oktober 2019 organiseren wij opnieuw
een praatavond.
Tussen 20u00 en 22u00 ben je welkom in de D-blok van de
school (de vroegere refter van de school aan de
Goorbaan).
Onder het motto ‘ iedereen welkom’ zien we je graag
daar en dan!

De kinderen krijgen (vrijblijvend) mee:
o
o
o

Infobrief schoolomgeving Blauberg
Schoolreglement in de kijker (gezinsoudsten)
L6: Brief Vormsel

Agenda:
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

Dinsdag

05/11




Bibliotheekbezoek
L2-L3: zwemmen

Donderdag

07/11



L5: herfstwandeling

Maandag

11/11



Wapenstilstand: GEEN SCHOOL

Dinsdag

12/11



L2-L3: zwemmen

Dinsdag

19/11



L2-L3: zwemmen

Maandag

25/11



L1,L4,L5: CLB onderzoek op school

Dinsdag

26/11



L2-L3: zwemmen

Woensdag

27/11



Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL voor de leerlingen

Dinsdag

03/12




Bibliotheekbezoek
L2-L3: zwemmen (laatste keer)

Maandag

09/12




L1: Kronkeldiedoe
L3-L4: theatervoorstelling IEP, cc het Gasthuis

Dinsdag

10/12



L4-L5: zwemmen

Dinsdag

17/12



L4-L5: zwemmen



KERSTVAKANTIE

Maandag-Vrijdag

23/12-03/01

