
 

 

 

 

 

Beste ouders,  

Ondertussen zijn we weer overgeschakeld op het zomeruur en begint de lente zichtbaar te worden. 

Na enkele weken hard werken kunnen onze kleuters en lagere school leerlingen genieten  

van 2 weken paasvakantie. De tijd vliegt voorbij…. Na de paasvakantie zijn er nog amper een  

10-tal weken voor de grote zomervakantie. Maar in dat laatste trimester staan er nog heel wat 

activiteiten op het programma.  Hieronder kan je al heel wat info lezen over de schoolwerking en 

planning. 

 

1. MOSSELFEEST / 4 weken geleden organiseerde ons oudercomité een lekker eetfeest. 

Hiermee willen we alle eters en helpers bedanken voor deze fijne dag. Er was ook een 

kleurwedstrijd. Volgende leerlingen zijn de winnaars van een leuke aankoopbon: Senne 

Driesens, Milan Cools, Lou-Louise Deploige, Emma Jordens, Allyssia Peeters, Elien Didden, 

Warre en Lotte Willems. Ons volgend mosselfeest zal doorgaan op 28/02/2016 in zaal De 

Hemmekes in Zichem. 

 

2. AANKOOP GELUIDSINSTALLATIE KLEUTERSCHOOL / Onze kleuters 

kregen van ons oudercomité een prachtige mobiele en ultra moderne 

geluidsinstallatie. Sindsdien weerklinken er prachtige muziekjes, wordt 

er gedanst op de speelplaats en uit volle borst gezongen door de micro’s. 

Ook voor de inoefening van onze schoolfeest is deze installatie een echte  

meerwaarde.  Bedankt oudercomité voor deze leuke aankoop! 

 

3. UITBREIDING SPEELPLAATS LAGERE SCHOOL + AFDAK /  Ondertussen is 

de speelplaats van de lagere school uitgebreid met een speelruimte achter 

de kerk. Hierdoor hebben onze energieke leerlingen heel wat meer 

beweegruimte.  Er is tevens een mooi afdak bij bijgezet. Dit heeft al dienst 

gedaan bij de regenbuien van de afgelopen weken.   

 

 

 

 

 

 



4. AANKOOP PICKNICK TAFELS + VERFRAAIING SPEELPLAATS / Na de paasvakantie 

worden nog 6 nieuwe houten picknicktafels geleverd in de lagere school.  We zijn 

ondertussen ook gestart met een werkgroep “verfraaiing speelplaats”.  Ons team en 

oudercomité willen werk maken van een gezellige, aangename speelplaats met heel wat 

meer speelmogelijkheden.  We hopen snel actie te kunnen ondernemen 

 

5.RENOVATIE KLEUTERSCHOOL / Ook de renovatiewerken aan onze kleuterschool gaan 

dit jaar van start gaan.  We beginnen met het leggen van een nieuw dak. Vervolgens 

zullen er nieuwe ramen geplaatst worden en wordt de buitengevel voorzien van een 

moderne, strakke nieuwe gevel. In een volgende fase zal het volledige binnengedeelte 

vernieuwd worden.  Tijdens de eerste fase van de renovatie (schooljaar 2015-2016) 

blijven de kleuters nog in de huidige kleuterschool. In 2017 zullen onze kleuters tijdelijk 

verhuizen naar de gezellige containerklassen van de lagere school. Een exacte planning is nog niet 

bekend. 

 

6.SCHOOLFEEST KLEUTERSCHOOL / Over enkele weken zullen onze kleuters stralen als 

sterren op het podium tijdens hun schoolfeest.  De grootouders worden uitgenodigd op 

vrijdag 8 mei om 9 uur en de ouders zijn welkom op zaterdag 9 mei om 13.30 uur in de 

gymzaal van de lagere school. 

 

7. SCHOOLREIS / Onze leerlingen van ’t Belhameltje gaan zeer binnenkort op schoolreis. 

kleuterschool: maandag 18 mei 2015: Domein De Putten + Kabouterberg Kasterlee 

lagere school: maandag 27 april 2015: Citadel van Dinant 

 

8. KLASBLOGS / Ben jij recent nog gaan kijken naar onze klasblogs? Iedere klas heeft een eigen  

klasblog op onze website. www.schoolbelhameltje.be    Zo kan je de belevenissen van uw  

zoon of dochter van heel dichtbij volgen. 

 

9. INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN /  Vanaf 30 maart 2015 kunnen alle nieuwe kinderen  

zich inschrijven in onze school. Alle inschrijvingen gaan door in het secretariaat van Testelt 

(Teekbroek 22) tussen 9 en 11 uur of na telefonische afspraak.( 013/77.27.38) 

 

11. BELANGRIJKE DATA / een overzicht van enkele belangrijke data van het laatste trimester: 

 Sponsortocht voor de lagere school voor de steun van het Sawallah- project: de bouw van een 

school in Gambia, op vrijdag 22 mei 2015. 

 OVSG Eindtoetsen voor 6de leerjaar: 15, 16 en 17 juni 2015 

 Proclamatie 6de leerjaar: woensdag 24 juni om 19 uur in de gymzaal in Testelt 

 Pennenzakkenrock in Mol voor klas 5 en 6 op donderdag 25 juni 2015  

 Laatste schooldag: dinsdag 30 juni tot 12.10 uur voor alle kinderen. 

 

                        

                                           Vriendelijke groeten, 

          Marc Van Rompuy, directeur 
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