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1. Studio Globo voor zes 

 

Op dinsdag 13 maart gaan de zesde leerjaren van Overbroek en 

Brecht samen op uitstap naar Hasselt. Er is niet alleen het 

inleefatelier van Studio Globo waarvoor de voorbereiding volop 

aan de gang is, voor- of namiddag is er ook nog een 

buurtwandeling in Runkst. 

We zijn die dag om 7.20 uur op school en zijn rond 17.30 uur 

terug als het verkeer meezit… daarom denken we best met zijn 

allen aan brooddozen en drinken, en ook aan toch wat andere  

schooluren. In de klassen wordt er verder afgesproken.  

De voorziene kost van €11 wordt op de rekening gezet. 

 

2. 6 leert de EU kennen op 26 maart. 
 

Hoe is de Europese Unie ontstaan?  Hoe werkt de 
Europese Commissie?  Welke lidstaten behoren tot de 
Europese Unie?  Hoe worden Europese wetten gestemd?  
Op deze vragen gaat het 6e leerjaar een antwoord krijgen 
tijdens een interactieve Europa-les.  Ze krijgen inzicht in 
het ontstaan van de EU, de werking van de Europese 
Ministerraad en het Europees Parlement.   
In de namiddag leidt een gids ons rond op een proefbedrijf 
voor pluimveehouderij.  Even rekening mee houden als 
we ’s morgens onze kleren en schoenen aantrekken 
(laarzen of waterdichte schoenen voorzien).   

Om 7.45 uur vertrekken we richting Geel.  We nemen een picknick mee voor ’s middags.  
Als het verkeer meezit, zullen we rond 15.45 uur terug op school zijn.  
Deze uitstap komt we op € 3 en zal op de rekening verschijnen. 

 
3. Voetbal 4x4 in Loenhout 

 

Op woensdag 18 april kunnen leerlingen van 5 en 6 deelnemen aan het voetbaltornooi 

waar ze 4 tegen 4 spelen.  Dit tornooi gaat door op de velden van Loenhout SK, 

Brechtseweg.  Het tornooi start wellicht om 13.30 uur en is rond 16.00 uur gedaan, die 

woensdagvoormiddag zullen de uren meegedeeld worden via het agenda.  Kandidaten 

vullen onderaan het strookje in en geven dit zo snel mogelijk af aan de klasleerkracht. 
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4. Belangrijke data 

13 maart Uitstap Achter de Muur voor 6 

15 maart Zwemmen 4-5-6 

22 maart Zwemmen 4-5-6 

23 maart Rapport 3-4-5-6 

26 maart Uitstap EU voor 6 

27 maart Kleine wieltjes 

30 maart Vastenvoettocht 

27-29 maart Oudercontacten 3-4-5-6 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

________________________ van het ___e leerjaar wil deelnemen aan het voetbaltornooi 

op 18 april. 

        Handtekening 


