Elke maand draaien we een woord uit de zandloper om.
Op het einde van het schooljaar zijn alle woorden zichtbaar.
Voor september is dat ‘EIGEN TIJD’.
Wanneer alle woorden onder de aandacht gebracht zijn, is het tijd om te landen
met een spetterend feest op zaterdag 3 juni ’23.

SFEERBEELDEN EERSTE SCHOOLDAG

Schooljaar 2022-2023

Jaarthema
‘Lichtpuntjes’
‘Vertrouwen uitstralen’

SCHOOLREGLEMENT
Het aangepaste schoolreglement kunnen jullie terugvinden op de website
van de school: www.basisschool-louwel.be
Indien jullie een papieren versie wensen, kunnen jullie dit doorgeven
aan de klastitularis.

Provincie Limburg gaat 21ste keer voor ‘Veilig Schoolverkeer’
Om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te garanderen, organiseert de gouverneur,
in samenwerking met het provinciebestuur, de burgemeesters, de politiediensten en het
Limburgs parket voor de 21ste keer, de provinciaal gecoördineerde thema-actie “Veilig
Schoolverkeer”. Deze thema-actie loopt van 1 september tot 17 september 2022.
De start van het nieuwe schooljaar betekent ook dat het opnieuw opletten geblazen is in
de schoolomgeving. Zowel voor ouders en kinderen als leerkrachten brengt dit heel wat
nervositeit teweeg. "Kinderen zijn vaak hun speelsheid van de grote vakantie nog niet
kwijt en ouders willen, na het naar school brengen van de kinderen, zich alweer haasten
naar het werk. Ook de overige automobilisten moeten opnieuw wennen aan kinderen in
het verkeer na twee relatief rustige maanden op de weg", klinkt het.
De lokale politie besteedt gedurende de thema-actie extra aandacht aan overtredingen
begaan door zowel volwassenen als jongvolwassenen en kinderen.
In de schoolomgeving zal de politie volwassenen controleren op het dragen van de
veiligheidsgordel, op parkeren en op snelheid. De jongeren worden dan weer
gecontroleerd op de technische eisen van hun fiets of bromfiets en op hun (rij)gedrag in
het verkeer.

Beste ouders
Het nieuwe schooljaar is weer gestart.
De kleuters en leerlingen raken stilaan gewend aan hun nieuw klaslokaal,
hun nieuwe juf of meester, met een eigen manier van werken, nieuwe regeltjes en
afspraken, maar zeker niet minder belangrijk, nieuwe kleuters en leerlingen in de klas en
op de speelplaats.
Wij wensen alle kleuters, leerlingen, ouders en leerkrachten een heel fijn schooljaar
boordevol prettige en leerrijke activiteiten.
KLEUTERSCHOOL: 3 klassen
- instapklas / 1ste kleuterklas:
juf Gaby Simons / juf Kim Kuppens
(Nog 6 instapdata tijdens het schooljaar)
- 2de / 3de kleuterklas A: juf Mariet Verstappen
- 2de / 3de kleuterklas B: juf Karen Bergmans

19 kleuters
17 kleuters
16 kleuters

Alle kleuters krijgen 2 lestijden bewegingsopvoeding per week van
juf Patricia Van Passel (2K en 3K) of van juf Kim Kuppens (ISK / 1K).
Onze kinderverzorgster is juf Inge Croisiaux.
LAGERE SCHOOL: 8 klassen
- 1ste leerjaar: juf Lize Dautzenberg
- 2de leerjaar: juf Carla Leysmans en juf Lore Beertens
- 3de leerjaar: juf Kathleen Ferson en juf Sara Nies
- 4de leerjaar : juf Miet Monnens
- 5de leerjaar A: meester Noël Knevels en juf Elke Paredis
- 5de leerjaar B: juf Natalie Miniaci
- 6de leerjaar A: juf Nathalie Pareyn
- 6de leerjaar B: juf Valerie Panis

23 lln.
16 lln.
21 lln.
21 lln.
17 lln.
18 lln.
17 lln.
16 lln.

Juf Luana De Maggio is de zorgcoördinator voor de kleuterschool en de lagere school.
Juf Lieve Winter geeft ondersteuning in de lagere school.
Alle leerlingen van de lagere school krijgen 2 lestijden per week
bewegingsopvoeding van juf Lore Beertens.
ICT: meester Johan Das.
Administratie: Nele Bergmans en Steven Casters.
Directie: Mr. Marc Vandeurzen.

INZAMELING BATTERIJEN
Lege batterijen mogen nog steeds binnengebracht worden op school.
De punten die wij hiermee sparen (bij Bebat) willen we
graag gebruiken voor extra materiaal op de speelplaats.
Alvast hartelijk dank.

ZWEMLESSEN
In het kader van het kosteloos onderwijs worden de zwemlessen
door de gemeente Oudsbergen betaald.
De zwemlessen gaan door in het zwembad ‘Wilhelm Tell’ te Opglabbeek.
De kinderen van het 2de en 3de leerjaar gaan doorheen het schooljaar 10 keer zwemmen.
Voor de leerlingen van het 1ste, 4de, 5de en 6de leerjaar organiseren we
onderhoudszwemmen. De data worden tijdig meegedeeld.
De eerste zwemlessen gaan door op maandag 17 oktober voor de leerlingen
van het tweede en derde leerjaar.

VERKEERSVEILIGHEID
Ook dit jaar vragen wij jullie om, samen met ons, extra aandacht te besteden aan
de verkeersveiligheid in het algemeen en voor onze kinderen in het bijzonder.
Ook vragen we jullie om je kind(eren) (bij mooi weer) zoveel mogelijk te voet of met
de fiets naar school te brengen, de auto juist te parkeren,
steeds het goede voorbeeld te geven…
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Ouderraad Basisschool De Zandloper - Louwel

ACTIVITEITEN SEPTEMBER/OKTOBER
maandag 05 09
dinsdag 06 09
woensdag 07 09
donderdag 08 09
dinsdag 13 09
woensdag 14 09

info-avond 5A om 19u
info-avond 4 lj om 19u
info-avond 1 lj om 19u
info-avond 6A - 6B om 19u + 2/3K om 20u
info-avond 5B om 19u + 3 lj om 20u
info-avond 2 lj om 19u

vrijdag 16 09
maandag 26 09
dinsdag 27 09
woensdag 28 09
donderdag 29 09

Strapdag - boekentaswijding (op de speelplaats)
FACULTATIEVE VRIJE DAG
sportklassen 4 lj & NM: veldloop lagere school
NM: finale veldloop
sportklassen 4 lj

woensdag 05 10
showtime Mad Science lag. school + dag v. de leerkracht
vrijdag 14 10
FACULTATIEVE VRIJE DAG
maandag 17 + 24 10 zwemmen 2-3 lj
vrijdag 28 10
kinderviering
maandag 31 oktober t/m zondag 6 november HERFSTVAKANTIE

Noteer ook reeds in je agenda:
VORMSEL: zaterdag 6 mei 2023
COMMUNIE: zondag 14 mei 2023
3-DAAGSE 6de LEERJAAR: woensdag 24 t/m vrijdag 26 mei 2023
SCHOOLFEEST: zaterdag 3 juni 2023
1ste

We wensen iedereen een fijn, gezond en veilig schooljaar!
Met vriendelijke groeten
Schoolteam en directie

Basisschool
De Zandloper

