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Vrijdag 28 oktober 2022
De start van het nieuwe schooljaar is niet zomaar aan ons voorbij gegaan.
Tijdens de eerste schooldag werden we warm onthaald door onze
Chirojongens en –meisjes. Voor sommige leerlingen was het spannend,
anderen vonden het dan weer leuk om hun vrienden terug te zien.
Ook het Natuurhulpcentrum is een jaarlijkse vaste waarde bij de
opening van ons nieuw schooljaar. We ‘vlogen’ het nieuwe schooljaar in
met twee jonge torenvalken!

Ondertussen voelt iedereen zich thuis in de nieuwe klas. Samen met de
ouders en leerlingen streven we naar een school waar iedereen zich goed
voelt en waar iedereen kansen krijgt om zich te kunnen ontplooien. Om
iedereen op de hoogte te houden van allerhande nieuwtjes, verschijnt
op geregelde tijdstippen tijdens het schooljaar ons schoolkrantje
‘De Schoolbel’.
Bezoek zeker ook de website van de school voor meer informatie én
fotomateriaal: www.lagere-school-opglabbeek.be
Wij wensen alle leerlingen, ouders en leerkrachten
een boeiend en leerrijk schooljaar en een fijne herfstvakantie!

Eucharistievieringen
Telkens op donderdag om 08.45 uur.
Alle leerlingen nemen deel aan de eucharistievieringen.
MAAND

DAG

THEMA – KLAS - KLASTITULARIS

22 September
Boekentaswijding

December

22

Kerstmis

Februari

16

Vasten

Maart

30

Pasen

Mei

11

Communieviering (7 Mei)

Juni

22

Einde schooljaar

Onze school neemt deel aan de inzamelactie van plastic dopjes ten
voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. De dopjes
worden
gerecycleerd
en
met
de
opbrengst
worden
blindengeleidehonden opgeleid. Een dergelijke opleiding kost zo’n
€ 15.000. Door het inzamelen van
deze plastic schroefdoppen
van drankflessen
(water, cola, limonade, fruitsap, melk…)
dragen we op een milieuvriendelijke
wijze bij tot de ondersteuning van de BCG.

Woensdag – fruitdag
Ook dit schooljaar werken we aan de actie woensdag-fruitdag. Enkel
fruit (of een boterhammetje) is toegelaten als tussendoortje op
woensdag. Deze actie kent veel succes en de leerlingen zijn erg
enthousiast.
We merken dat leerlingen ook op andere dagen vaak fruit mee naar
school brengen. Wij danken de ouders voor de medewerking.
Schooltoeslag
De schooltoeslag wordt binnen het Groeipakket automatisch
onderzocht voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.
Of je recht hebt, hangt af van je gezinsinkomen. De schooltoeslag
vervangt de schooltoelage die werd betaald door de afdeling onderwijs.
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de
schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur. Het is de
bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een gepaste
betalingswijze.

Restaurantdagen ouderraad
Wij willen jullie alvast hartelijk feliciteren met het geslaagde
restaurantweekend! Het eten was zeer lekker en de organisatie was
fantastisch! Een grote pluim aan iedereen die hieraan deelnam!
We willen toch even vermelden dat deze jaarlijkse opbrengst volledig ten
goede komt voor de kinderen van de school.
Waarvoor van harte dank!
Herdenkingsplechtigheid 11 september
Op woensdag 14 september organiseerde de Heemkring samen met het
gemeentebestuur voor de lagere scholen van Opglabbeek de herdenking
van de verschrikkelijke gebeurtenissen van 11 september 1944.
Samen met de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar werden deze
gebeurtenissen toegelicht in ‘den Ichter’.
Een lokale geschiedenis die verankerd zal blijven in gedachten van onze
leerlingen.

EHBO opleiding 26 september
Onze personeelsleden werden tijdens deze pedagogische
studiedag uitgenodigd voor een EHBO opleiding.
Een begeleider van het Vlaamse Kruis vzw
maakte ons wegwijs
en ondersteunde ons bij de aanpak
van ongevallen tijdens deze
praktijkgerichte opleiding.
Wij trachtten tijdens deze korte opleiding
onszelf te bekwamen om een slachtoffer
onmiddellijk na een ongeluk
de correcte eerste zorgen toe te dienen.
Het werd een boeiende en leerrijke pedagogische studiedag!
Op studiereis naar Labiomista
Op woensdag 5 oktober organiseerde onze school een studiereis voor
de leerlingen van het 5de leerjaar.
De leerlingen gingen op ontdekking
in het wonderlab van kunstenaar
Koen Vanmechelen.
Het werd een leerrijke en
culturele uitstap!

SPORT
Sportdag voor de 5de en 6de leerjaren op vrijdag 23 september
Elk jaar organiseert onze school een sportdag. De sportdag voor de 5de
en 6de leerjaren vond plaats op het domein van Kattevennen ‘Sport
Vlaanderen Genk’. Sport Vlaanderen Genk ligt in een prachtige bosrijke
omgeving die deel uitmaakt van het Nationaal Park Hoge Kempen.
In samenwerking met BLOSO hebben wij gekozen voor: boogschieten,
BMX-parcours, oriëntatiespel en teambuilding.

Dag van de sportclub
Naar aanleiding van de week van de sportclub mochten de leerlingen
op woensdag 28 september in
hun favoriete sportkledij
naar school komen.
Zo toonden zij aan alle leerlingen
welke sport zij uitoefenden
en welke sport zij leuk vonden!
Het werd die woensdag dan ook
een kleurrijk gebeuren door
de sportievelingen van onze school.

Vlaamse Motorcrossers Federatie
Proficiat Lyam Geraerts
met het behalen van de
kampioenstitel ‘KAMPIOEN 2022’
in de motorcross!

Scholenveldloop
De scholenveldloop vond plaats in de weken van 13 - 17 september en
van 20 - 24 september. Per klas liepen de leerlingen een vooraf bepaald
parcours en konden zelf kiezen voor een ‘RUN of FUN’.
Alle jongens en meisjes die een 1e, 2e of 3e plaats behaalden tijdens de
wedstrijdloop per klas werden uitgenodigd om naar de finaleloop te
komen op woensdag 28 september op de Atletiekpiste te Opglabbeek
(achter de sporthal van Opglabbeek). Proficiat aan allen die
deelnamen!

Week van het bos
Tijdens de Week van het Bos, van 9 tot en met 16 oktober, werden er
in heel Vlaanderen activiteiten georganiseerd.
Voor jong en oud, families en sporters, klassen en scholen…
Deze Week van het Bos had dit jaar als slogan
“Op ontdekking” meegekregen.

De compostmeester op bezoek bij de leerlingen van het 4de leerjaar
Gemeente Oudsbergen biedt gratis een educatief pakket aan om onze
leerlingen bewuster te leren omgaan met het milieu. De
compostmeesters werken op vrijwillige basis en bieden onze leerlingen
deze lesmaterialen aan. Zij werkten inmiddels tal van acties uit.
Zoals:
- Bouwen & plaatsen van een insectenhotel (bv. in het kader van de
milieuweek, …)
- Workshops: mezenbollen en voederhuisjes, pindakransen, bijenhotels
uit conservenblikken, nestkastjes en nog veel meer.
Een unieke ervaring voor zowel de compostmeester(s) als de
leerlingen!

Sociale vaardigheden ‘LIEF ZIJN VOOR ELKAAR’ & ‘RESPECT’
Deze maand werd er in elke klas aandacht besteed aan het thema 'Lief
zijn voor elkaar' (onderbouw) en 'Respect' (bovenbouw).
De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar kregen les over: lief zijn
voor elkaar, ik leer stop zeggen en de groene stip. Ook werd er in elke
klas een lesje ‘sociale vaardigheden’ gegeven. Samen met onze leerlingen werd er een ‘MANIPEST’ ondertekend, rekening houdend met de
4 afspraken tegen pesten:
- Ik vind pesten niet oké
en zal er nooit aan meedoen;
- Ik praat erover als pesten
mij bang of verdrietig maakt;
- Ik sluit niemand uit,
voor mij hoort iedereen erbij;
- Ik zal altijd proberen op te komen
voor iemand die gepest wordt!
De lessen werden telkens afgesloten met de gouden regel: 'Doe nooit
iets bij iemand anders wat je zelf niet leuk vindt'.
Veilig naar school
Elke dag komen er nogal wat leerlingen te voet of met de fiets naar
school. Dit kunnen we enkel maar toejuichen. Om je veilig en zichtbaar
te bewegen in het verkeer vragen we aan de leerlingen om een fluovest
te dragen. Voor je eigen veiligheid. Zien en gezien worden, is de
boodschap!

Leerlingenparlement
De verkozen leerlingen vergaderen een zestal keren per schooljaar met
de zorgcoördinator en de directie. Tijdens de maanden november en
december worden er tijdens de speeltijdpauzes enkele zitmomenten
gehouden. Alle kinderen van de school mogen tijdens deze zitmomenten
voorstellen doen aan het leerlingenparlement.
Ideeën en voorstellen
worden dan ook
besproken en opgenomen
ter verbetering
van ons schoolbeleid.
De verkozen leerlingen:
Lore Conaert (6B)
Viktor Vliegen (5B)
Jasper Droushoudt (6A)
Lotte Opdenakker (5A)
Enkele sfeerbeelden
Leerlingen van het 5de leerjaar
smulden van de lekkere pompoensoep

Leerlingen van het 3de leerjaar brachten een bezoek aan het kerkhof

Schoolnieuws






Schoolfactuur:
Ook dit schooljaar werken wij met een schoolrekening per gezin.
U hoeft geen geld mee te geven aan uw kind. De rekening staat op
naam van het oudste kind. U ontvangt vier keer per schooljaar
een factuur.
U krijgt een factuur van de gemaakte kosten in november (uitgaven
september/oktober), in januari (uitgaven november en december),
in april (uitgaven van januari, februari en maart) en begin juli
(uitgaven van april, mei en juni). U hebt een maand
de tijd om de factuur te betalen.
Vrijdag 11 november ’Wapenstilstand’ een vrije schooldag voor de
leerlingen en het personeel van onze school.
Wij zullen Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen op vrijdag 2
december.

De oktobermaand wordt afgesloten met een beginnende herfstvakantie.
Allerheiligen en Allerzielen, een moment waar elk van ons wel eens
eventjes stil staat bij het overlijden van een dierbaar iemand. Op
Allerzielen willen we aan alle families die rouwen om een dierbaar
iemand veel sterkte toewensen.
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