
 

Nieuwsbrief ouders 
april 2022  
 

Maandplanning :  

 
Vrijdag 1 april  2022  
Rapport eerste leerjaar  
Oudercontact zal plaatsvinden op donderdag 21 april. 

Verrassing voor onze leerlingen. ( zie mail in smartschool)  
 
4 april t.e.m. 18 april 2022 
Paasvakantie  
 
Dinsdag 19 april 2022 
Start van onze Stem-week ! ( project) LS  
Thema : knikkerbanen  
Gedurende deze week zullen de leerlingen een hele week werken rond techniek en 
wetenschap.  

De kinderen mogen allerlei materiaal meebrengen om zelf knikkerbanen te kunnen 
ontwerpen met decors,… Bv grote stukken karton, buizen, wc rolletjes touw, takken en 
kleine planken,… 

 
Woensdag 20 april 2022 
Buitenspeeldag  
We geven vandaag zoveel mogelijk buiten les.  
In de namiddag stellen we onze speelplaats open en mogen de kinderen samen met hun 
ouder(s), grootouder(s) komen spelen. Ook op de parking van onze school zal je kunnen 
spelen . Er zal een springkasteel staan en je kan er rijden met gekke fietsen.  
We zullen zorgen dat er ook een drankje aangeboden wordt tegen een voordelige prijs.  
Komen jullie ook ?  
Breng gerust vriendjes mee. Iedereen is welkom !  
Donderdag 21 april 2022 
Start van onze Stem-week ! ( project) KS  
Juf Nancy volgt vandaag een navorming ‘Van boekplezier naar leesplezier’  
 
 
Maandag 25 april  
Zwemmen 1-2-3 en 4de lj  
 
Dinsdag 26 april 2022 
2de graad : Ten oorlog voor meer biodiversiteit. Dit vindt plaats aan de Halve Maan te Diest. Er 
volgt nog een briefje met de vraag om voor vervoer te willen zorgen.   

Inhoud : Al de variatie aan leven samen noemen we "biodiversiteit". Maar wie maalt erom dat er hier 
en daar wat planten en dieren verdwijnen? Wij alleszins wel! Op de Diestse stadswallen laten we de 

http://www.denhulst.be/


 

verdwenen militairen weer ten tonele verschijnen. We maken kennis met het hoe en het waarom van 
het historische verdedigingswerk. Samen gaan we de strijd aan ... voor meer biodiversiteit! 

Vergadering ouderraad 21.00 

Woensdag 27 april 2022                                                                                                     
Schoolfotograaf. Gelieve met nog niet-schoolgaande broertjes of zusjes aanwezig te zijn 
tussen 8u30 en 9u als u hen bij op de familiefoto wenst.   Er bestaat nadien geen verplichting 
tot aankoop. 

Donderdag 28 april 2022     

 Juf Nancy, juf Lyssia en juf Lesley gaan deze dag op navorming (begrijpend lezen).  

Vrijdag 29 april 2022                                                                                                                                                                

Rapport voor het 2de, 3de , 4de, 5de en 6de leerjaar. Oudercontact zal plaatsvinden in de week 
van 2 t.e.m. 6 mei. Briefje hierover volgt (na de paasvakantie)  

Grootoudersfeest voor de kleuters!  

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :  

 
- Oudercontacten voor de kleuterschool zullen doorgaan op dinsdag 17 mei. ( briefje 

volgt nog)  
 

- Neem  af en toe een kijkje op onze website www.denhulst.be of op onze Fb-pagina ! 
Ook daar vind je informatie , nieuwsberichten, foto’s…. 

 
- TROOPER  

Vergeet onze school niet bij de aankoop van jullie online aankopen.  
 

- Nieuwsbrieven zijn steeds terug te vinden in smartschool.  
 

- Wij wensen jullie een deugddoende vakantie toe!  
 
 

Met vriendelijke groeten  
 
Directie en leerkrachten   

http://www.denhulst.be/

