
Vriendelijke groeten!  Juni 2022 

WELKOM in   

 

 

 

 

Donderdag 2 juni trakteert de 
ouderraad al onze kinderen op 
een ijsje. 

Heel erg bedankt!  

        

OP SCHOOLREIS! 

Tijdens de maand juni gaan nog heel 
wat klassen op schoolreis. Zorg voor 
voldoende eten en drinken voor een 
ganse dag!   Meer info over de school-
reis van je kind volgt nog. 

 

Fiets/wandelsportdag 

Op maandag 27 juni nemen alle kin-
deren van de lagere school deel aan 
de fiets/wandelsportdag. Meer info volgt 
nog. 

Belangrijke datums  

                               
Vrijdag 3 : Pakawi Park 5-jarigen 

                      Avonturenberg 6e lj. 

Maandag 6 : geen school(Pinkstermaandag) 

Donderdag 9  : voetgangersexamen 4e lj 

                      medisch onderzoek 3-jarigen 

Vrijdag 10 : fietsexamen 6e lj. 

Zondag 12 : vaderdag 

Dinsdag 14 : Ter land, ter zee en in de  

                       lucht in Kelchterhoef 6e lj. 

Maandag 20 : Plopsa Indoor Hasselt 1e en 2e lj. 

Donderdag 23: Pennenzakkenrock 5e en 6e lj. 

                      Diploma-uitreiking 5-jarigen Heppen 

     Instapje + 

Vrijdag 24 : Pakawi Park 3e en 4e lj. 

Maandag 27 : fiets/wandelsportdag lagere school  

    Diploma-uitreiking 5-jarigen Immert 

Dinsdag 28 : familiedag Immert 

Woensdag 29 : Diploma-uitreiking en receptie 6e lj. 

Donderdag 30: 12u. einde schooldag 

                       NAMIDDAG GEEN SCHOOL, de  

                       vakantie begint 

 

 

 



 

 Zondag 12 juni: vaderdag 

 

 

Voor– en naschoolse bewakingen  

 

 

 

 

 

Vanaf volgend schooljaar zijn er ‘geen betalende’ voor– en naschoolse bewakin-
gen meer die op school doorgaan. 

 

Veronique stopt op 30 juni’22.  Langs deze weg willen we haar bedanken voor 
de opvang van de kinderen dit schooljaar.   

Tijdens de voor– en naschoolse bewakingen zijn er maar weinig kinderen en de 
gemeentelijke kinderopvang heeft nog heel wat plaats.   

  

Vanaf schooljaar 2022-2023 start de bewaking ‘s morgens om 8u.30. 

Er zal nog 15 minuten bewaking zijn na het einde van de schooldag. 

Wie meer opvang voor zijn/haar kind(eren) nodig heeft kan terecht bij de ge-
meentelijke kinderopvang ‘Schuif af’. 



Je wist al dat het heel belangrijk is om je kind tegen de zon te bescher-
men, om huidschade en erger in de toekomst te voorkomen. Maar behalve 
smeren, smeren en nog eens smeren, is er meer dat je kunt doen. Een aan-
tal praktische tips op een rij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeren 

Smeren, smeren en nog eens smeren dus. Gebruik een zonnebrandcrème met minimaal be-
schermingsfactor 30, liefst zelfs factor 50. Ook als je kind al een kleurtje heeft van zichzelf, 
of door de zon. 

Smeer hem dertig minuten vóórdat-ie de zon ingaat lekker dik in. Vervolgens om de twee 
uur nog een keer én na het zweten, zwemmen en afdrogen. Oh, en vergeet de lippen en 
oren niet. Je kind wordt sneller bruin in of op het water, omdat zand en water UV stralen 
reflecteren.  

Kleding 

Verder kun je voorkomen dat je kind de zon (te lang) op z'n huid krijgt door hem/haar 
goed aan te kleden. Dus: bedek zijn/haar armen en benen met lange kleren, bescherm 
z'n ogen met een UV-werende zonnebril en bescherm zijn/haar gezicht en nek met een pet 
of hoed. Natte kleding laat meer zonnestralen door.  

Weren 

Op de warmste momenten van de dag hou je je kind liever even uit de zon. Gewoon, onder 
een parasol, boom of binnen.  

 


