JAARPLANNING 2018-2019
Sportpleinstraat 2 / 3730 Hoeselt
tel.: 012 23 75 16
e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be
www.gbs-alt-hoeselt.be

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Pedagogische studiedag 1
Kerstvakantie
Pedagogische studiedag 2
Krokusvakantie
Paasvakantie
Paasmaandag

van
maandag 29 oktober 2018
(zondag 11 november 2018)
woensdag 5 december 2018
maandag 24 december 2018
vrijdag 25 januari 2019
maandag 4 maart 2019
maandag 8 april 2019
maandag 22 april 2019

tot en met
zondag 04 november 2018
///
///
zondag 6 januari 2019
///
zondag 10 maart 2019
zondag 21 april 2019
///

Feest van de Arbeid
Facultatieve verlofdag 1

woensdag 1 mei 2019
maandag 27 mei 2019

///
///

Hemelvaartsdag
Brugdag
Facultatieve verlofdag 2

donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
maandag 3 juni 2019

///
///
///

Pinkstermaandag
Laatste schooldag / Start
zomervakantie






Zomervakantie

maandag 10 juni 2019
vrijdagmiddag 28 juni 2019
Voormiddag = schooldag
De school eindigt 's middags.
(Namiddag dus geen school
voor de leerlingen)
Er is geen naschoolse opvang.
Er is wel busvervoer.

vrijdagnamiddag 28 juni 2019

///
///

zondag 1 september 2019
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Activiteiten
Titel
Eerste schooldag
Infoavond
lager onderwijs /
onderbouw

Datum
maandag
3 september 2018
maandag
10 september 2018

Infoavond
lager onderwijs /
bovenbouw

donderdag
13 september 2018

Infoavond
kleuterafdeling

maandag
17 september 2018

Scholenveldloop

woensdag
19 september 2018

Familiequiz ouderraad

zaterdag
6 oktober 2018
dinsdag
23 oktober 2018

Kennismakingsmoment
onthaalklas

Netbaltornooi

woensdag
24 oktober 2018

Grootouderfeest

woensdag
14 november 2018
woensdag
21 november 2018

Swimmathon

Sint op school
Pedagogische
studiedag 1
Kennismakingsmoment
onthaalklas

dinsdag
04 december 2018
woensdag
5 december 2018
dinsdag
18 december 2018

Info

Voor de ouders van de lln. van L1, L2 en L3
Info L1 in lokaal 1ste leerjaar van 21u00 tot 22u00. / Info
L2 in lokaal 2de leerjaar van 19u00 tot 20u00. / Info L3 in
lokaal 3de leerjaar van 20u00 tot 21u00.
Voor de ouders van de lln. van L4, L5.6
Info L4 in lokaal 4de leerjaar van 20u00 tot 21u00. / Info
L5 in containerklas van 20u00 tot 21u00 / Info L6 in lokaal
6de leerjaar van 19u00 tot 20u00.
Voor de ouders van de lln. van K1.2.3
Info K2 in lokaal 2de kleuterklas (juf Veronique) van 19u00
tot 20u00. / Info K3 in lokaal 3de kleuterklas (juf Hilde) van
19u00 tot 20u00. / Info K1 in lokaal 1ste kleuterklas (juf
Els) van 20u00 tot 21u00.
Voor de lln. van het lager
Voormiddag
Lln. in sportkledij naar school komen.
Sportterrein Ter Kommen

Voor de instappers eerste schooldag na de herfstvakantie
maandag 5 november 2018
Van 9u00 tot 10u25
Praktisch: zie info onderaan deze pagina. / Instapdata: zie
info onderaan deze pagina.
Voor de geïnteresseerde lln. van de 3de graad (L5 + L6)
Van 13.00 tot 16.00 uur
Sporthal Ter Kommen Hoeselt
Voor de grootouders van de kleuters.
In parochiecentrum De Altenaar
Voor de geïnteresseerde lln. van de 3de graad
13u30
Zwembad Hoeselt
De Sint komt voormiddag op bezoek in de school en
trakteert de kinderen 's middags op frietjes.
Geen school voor de leerlingen
Voor de instappers eerste schooldag na de kerstvakantie
maandag 7 januari 2019 en voor de instappers van 1
februari 2019
Van 9u00 tot 10u25
Praktisch: zie info onderaan deze pagina.
Instapdata: zie info onderaan deze pagina.
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Danshappening

woensdag
19 december 2018

Kerstfeestje
Kersthappening
oudercomité

vrijdag
21 december 2018
vrijdag
21 december 2018

Pizzaverkoop t.v.v.
de zeeklassen

vrijdag
11 januari 2019

Pedagogische
studiedag 2
Trefbaltornooi

vrijdag
25 januari 2019
woensdag
30 januari 2019

Opname musical:
liedjes

woensdagnamiddag
6 februari 2019

Ontbijtmanden
oudercomité

zondag
10 februari 2019

Kennismakingsmoment
onthaalklas

Voorlopige datum,
moet nog bevestigd
worden
dinsdag
26 februari 2019

Handbaltornooi

woensdag
27 februari 2019

Carnavalsstoet

vrijdag
1 maart 2019

Kennismakingsmoment
onthaalklas

dinsdag
2 april 2019

Generale repetitie
musical

woensdag
3 april 2019

Voor de geïnteresseerde leerlingen van het lager
L 1.2.3 13u15-14u15
L 4.5.6 14u30-15u45
's Voormiddags
Aansluitend op schooleinde

Om de kas van onze (tweejaarlijkse) zeeklassen te spijzen
zodat we de deelname aan zeeklassen aan democratische
prijs kunnen aanbieden.
Geen school voor de leerlingen
Voor de geïnteresseerde lln. van de 2de graad (L3 + L4)
Van 13.00 tot 16.00 uur
Sporthal Ter Kommen Hoeselt
Voor de leerlingen die deel uitmaken van het koor
Deze leerlingen ontvangen een bericht van de klasjuf met
daarin de nodige informatie.
Opnamestudio Lanaken
Voorlopige datum, ligt nog niet definitief vast
Verkoop ontbijtmanden
Activiteit t.v.v. het oudercomité

Voor de instappers eerste schooldag na de krokusvakantie
maandag 11 maart 2019
Van 9u00 tot 10u25
Praktisch: zie info onderaan deze pagina.
Instapdata: zie info onderaan deze pagina.
Voor de geïnteresseerde lln. van de 3de graad (L5 + L6)
Van 13.00 tot 16.00 uur
Sporthal Ter Kommen Hoeselt
Voor kleuters en lln. lager
Vertrek om 14.00 uur
De lln. en het personeel komen verkleed naar school.
Bij slecht weer gaat de stoet niet door (melding via
Smartschool) en gaat er een carnavalsfeestje door in de
turnzaal. Dit feestje is dan enkel voor de kinderen, niet
voor de (groot)ouders.
Voor de instappers eerste schooldag na de paasvakantie
dinsdag 23 april 2019
Van 9u00 tot 10u25
Praktisch: zie info onderaan deze pagina. / Instapdata: zie
info onderaan deze pagina.
De ouders brengen de lln. 's ochtends naar Ter Kommen
en komen de lln. na school aan Ter Kommen afhalen.
GC Ter Kommen
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Voetbaltornooi

woensdag
3 april 2019

Kindermusical (=
schoolfeest)

vrijdag
5 april 2019

Kennismakingsmoment
onthaalklas

dinsdag
21 mei 2019

1ste communie

zaterdag
25 mei 2019
maandag
27 mei 2019
zaterdag
1 juni 2019
maandag
3 juni 2019
maandag
17 juni 2019

Facultatieve verlofdag
1
Vormsel
Facultatieve verlofdag
2
Uitwisseling K3/L1

Kennismakingsmoment
onthaalklas

dinsdag
18 juni 2019

Sportdag gemeente- en
OCMW-personeel

woensdag
19 juni 2019

Uitwisseling alle
klassen

donderdag
20 juni 2019

Sportdag
lager onderwijs
Schoolreis lager

maandag
24 juni 2019
dinsdag
25 juni 2019
dinsdag
11 juni 2019

Schoolreis
kleuterafdeling

Voor de geïnteresseerde lln. van de 3de graad (L5 + L6)
Van 13.00 tot 16.00 uur
Sporthal Ter Kommen Hoeselt
Namiddagvoorstelling om 13u00
Avondvoorstelling om 19u00
GC Ter Kommen
Voor de instappers eerste schooldag na Hemelvaartsdag
maandag 3 juni (dinsdag 4 juni) 2019
Van 9u00 tot 10u25
Praktisch: zie info onderaan deze pagina. / Instapdata: zie
info onderaan deze pagina.
Organisatie: parochie / Geen organisatie van de school.
Geen school
Organisatie: parochie / Geen organisatie van de school.
Geen school
Voor de kleuters 3de kleuterklas Alt en Hern
Van 13.00 tot 14.00 uur
De leerlngen van het 1ste lj. gaan een eigen gemaakte
bundel voorstellen aan de kleuters van de 3de kleuterklas;
dit ter voorbereiding van de overstap naar het 1ste lj.
Voor de instappers eerste schooldag na de zomervakantie
maandag 2 september 2019
Van 9u00 tot 10u25
Praktisch: zie info onderaan deze pagina. / Instapdata: zie
info onderaan deze pagina.
Geen voor- en naschoolse opvang
Zwemmen? Enkel indien badmeester aanwezig en indien
er vervoer geregeld kan worden.
Voormiddag van 9.00 tot 11.30 uur
Doel: kennismaken met komende leerjaar.
 Alle leerjaren(leefgroepen) schuiven één jaartje
hoger.
 Het 6de lj. schuift naar de onthaalklas en bereidt
daar het afscheidsfeestje voor.
 Ook de geïnteresseerde kleuters kleuterschooltje
Hern komen langs in het 1ste lj.
Voor de leerlingen van het lager onderwijs

Info volgt.
Omwille van praktische redenen, nemen de volgende
kleuters NIET deel aan de schoolreis: kleuters die na de
paasvakantie voor het eerst naar school komen + kleuters
die na de paasvakantie nog een halve dag naar school
komen + kleuters die nog niet zindelijk zijn.
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Afscheidsfeestje
Proclamatie

Kennismakingsmomenten
onthaalklas
Instapdagen kleuterafdeling:








maandag 3 september 2018
(begin schooljaar)
maandag 5 november 2018
(dag na herfstvakantie)
maandag 7 januari 2019
(dag na kerstvakantie)
vrijdag 1 februari 2019
maandag 11 maart 2019
(dag na krokusvakantie)
dinsdag 23 april 2019
(dag na paasvakantie)
maandag 3 juni 2019
(dag na hemelvaartsverlof)

donderdag
27 juni 2019

Om 17.30 uur voor de 3de kleuterklas
Om 19.30 uur voor het 6de lj.
Genodigden: de leerlingen zelf en hun (mee)ouders,
personeel, oudercomité, schoolbestuur

Praktisch:
 U mag uw kind om 9.00 uur naar de school brengen, dan zijn de
andere kleuters net in hun klasje.
 U mag uw kind via de hoofdingang (dus niet langs het hek van de
speelplaats) naar de klas brengen. Kijk een vijftal minuutjes mee
rond in de klas.
 Neem daarna kort afscheid van je kind en dan mag u vertrekken
zodat de juf verder kan met haar geplande activiteiten.
 Om 10.25 uur is het speeltijd voor de andere kleuters en dan mag u
uw kind komen afhalen in de klas.
 Meebrengen:
o Koekje/stukje fruit en drankje voor tijdens het eetmoment.
o Briefje met het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Indien uw kind het nog te moeilijk zou hebben, wordt er
contact opgenomen.
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