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

Schoolnieuws donderdag 7 november 2019


Oproep! Voorlezers gezocht voor de Voorleesweek van 18 tot 22
november 2019
Dank je wel aan alle ouders en grootouders die tot hiertoe inschreven
om te komen voorlezen.
Ben je vergeten in te schrijven en voel je de leeskriebels al opkomen bij
het lezen van dit bericht?
Schrijf dan snel in. Dat kan nog tot en met dinsdag 12 november via de
schoolagenda van je kind of via zorg@degraankorrel.be
(Het 1ste leerjaar is nog op zoek naar enthousiaste voorlezers)



Vervanging juf Joke
Van 4 november 2019 tot en met 21 februari 2020 zal juf Joke vervangen
worden door juf Valerie Eens.
Samen met juf Joke kijken we uit naar een gezonde baby!



Laatste herinnering schoolfotograaf
Bestellen kan nog tot morgen, vrijdag 8 november 2019 via www.digiron.be.
Dit verloopt volledig digitaal (bestelling én betaling). Wij ontvangen hiervoor dus geen cash geld meer.



Herinnering wafelverkoop
Gelieve de bestellingen voor de wafelverkoop morgen, vrijdag 8 november
2019, binnen te brengen. Dit in een envelop met naam + klas van de leerling
en gepast geld a.u.b.



Herinnering: 11 november viering – IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
Herselt
10.30u
woorddienst in de parochiekerk
11.15u
verzameling aan het oorlogsmonument
Blauberg
10u
woorddienst in de parochiekerk
10.30u
verzameling aan het oorlogsmonument
Ramsel
10u
10.40u



woorddienst in de parochiekerk
verzameling aan het oorlogsmonument

Swimmathon
Volgende week woensdag 13 november gaan we deelnemen aan de swimmathon in het zwembad te
Westerlo. Het uur zal nog worden meegedeeld aan de zwemmers die zijn ingeschreven. Dit gaat tussen
13u-15u zijn! We hebben nog enkele plaatsjes vrij dus leerlingen van L3-L4-L5-L 6 mogen daarom nog
steeds inschrijven bij juf Anneleen.



Herinnering: kinderen helpen kinderen, kerstdozenactie
We willen iedereen graag uitnodigen om een kleine bijdrage te leveren tijdens de kerstdozenactie die
vanuit ADRA België ook dit jaar weer wordt georganiseerd. De kerstdozen zijn dit jaar bestemd voor
kansarme kinderen in Bulgarije. Daar is nog steeds een groot anatal kinderen dat in armoede leeft of het
risico loopt op armoede. Dit zijn meestal kinderen die uit een groot gezin komen en/of met verzorgers die
te weinig geld en inkomsten hebben om voor hen te zorgen. Dit jaar willen we via de kerstdozenactie deze
kinderen en hun families sociaal en economisch ondersteunen. Het doel van deze editie is 1500 dozen in
België in te zamelen.
Wat is de bedoeling van deze kerstdozen?
De dozen komen terecht bij kinderen tussen 3 en 14 jaar oud.
Iedere doos moet geschikt zijn voor een jongen of een meisje.
Elke doos bevat cadeautjes uit elk van de volgende zes categorieën:
1. Toiletartikelen (haarspeldjes, spiegels, kammen, …2. Knutsel- en schoolbenodigdheden (pennen, kleurpotloden, gom, scharen, lijm, slijper,
tekenpapier…)
3. Warmhouders ( muts, sjaal, handschoenen…)
4. Hygiëneartikelen (tandpasta, zeep, shampoo, douchegel…)
5. Speelgoed zonder batterijen (puzzels, spelletjes, knuffels, auto’s, kleine voetballen, …)
6. Snoep (chocolade, koekjes, chips,… (let wel op de houdbaarheidsdatum!)
Elke klas heeft één doos en vult deze. In de klas wordt beslist voor welke leeftijd de doos zal zijn en of het
voor een meisje of een jongen zal zijn.
De week na de herfstvakantie wordt de inzameling afgerond.
Wij hopen op een grote medewerking!



Verzamelpunt gebruikte batterijen
Als school zijn we opnieuw geregistreerd als verzamelpunt
voor gebruikte batterijen.
In bijlage van het schoolnieuws vind je een overzicht van welke batterijen wij inzamelen.
Het verzamelen ervan levert onze school heel wat voordelen voor aankoop van materialen e.d.
Laat het iedereen weten en ga op zoek naar gebruikte batterijen.
De verzameltonnen staan onder het afdak van de fietsenstalling op de speelplaats van de lagere
school.
Spaar jij ook mee?
De kinderen krijgen (vrijblijvend) mee:
o Flyer sportmixx
o
Bebat: batterijen overzicht
o Bestelformulier
o
Brief politie
nieuwjaarsbrieven

o
o

Abonnementen
Facturatie

Agenda:
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

