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1. Studio Globo voor zes 

Op donderdag 21 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 €12 wordt op de rekening gezet. 
Graag op achterzijde het toelatingsstrookje invullen. 
 

 

2. 6 leert de EU kennen in de Hooibeekhoeve. 
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 op 26 maart 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 veeteelt.  De leerlingen 
doen best “boerderijproef” kledij aan: een dikke trui of jas en stevig schoeisel (regenlaarzen 
of bottinnen) is aanbevolen).   
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. 
Graag op achterzijde het toelatingsstrookje invullen. 

 
3. Winter(lente)sportdag 
Op 27 maart proberen nog eens een keertje onze evenwichtsvaardig- 
heden op het ijs in Herentals. Uiteraard is het de bedoeling om veilig over 
het ijs te glijden, of daarvoor de eerste stappen te zetten.  Handschoenen 
zijn verplicht.  Neem best een (fruitig) tussendoortje en een (gezond)  
drankje mee.  Wie zelf schaatsen meebrengt, betaalt € 3, wie ter plaatse 
schaatsen huurt € 3,50.  Dit zal op de rekening verschijnen.  Graag op 
achterzijde het toelatingsbriefje invullen. 

 
4. Voetbal 4x4 in Loenhout 
Op woensdag 3 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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5.  Klas 3 en 4 gaan kijken naar de musical van “Assepoester”  

Deep Bridge brengt de sprookjesmusical Assepoester naar Antwerpen. Assepoester is een 
klassieker en blijft een sprookje van alle tijden. We beleven er de transformatie van een 
verlegen meisje tot een oogverblindende prinses met glazen muiltjes, op zoek naar liefde 
en geluk. Op vrijdag 5 april krijgen we de kans om naar 
deze voorstelling te gaan kijken. We vertrekken om 12 
uur naar Antwerpen. We verwachten tegen 15.30uur 
terug op school te zijn. De kostprijs is 10 euro. Dit komt 
op de schoolrekening. Hierdoor zal de vastenvoettocht 
voor klas 3 en 4 doorgaan op donderdagvoormiddag 4 
april.  

 
6. Belangrijke data 

18-19 maart Sportklassen voor 3 en 4 

21 maart Achter de muur in Hasselt voor 6 

22 maart Quiz i.s.m. oudercomité  

26 maart EU-uitstap naar Hooikbeekhoeve voor 6 

27 maart Schaatsen voor 3-4-5-6 

28 maart Zwemmen voor 4-5-6 

29 maart Lenterapport 

2-3 april Oudercontacten 

3 april Voetbal 4x4 voor 5-6 

4 april Vastenvoettochtvoormiddag voor 3-4     Zwemmen voor 4-5-6 

5 april Vastenvoettocht voor 5-6     Musical voor 3-4     Geen opvang’t speelal 

 

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

________________________ van het ___e leerjaar wil deelnemen aan het voetbaltornooi 

op 3 april. 

        Handtekening 

 

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

De ouders van ________________________ van het 6e leerjaar geven de toestemming 

voor de uitstap naar Hasselt. 

        Handtekening 

 

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

De ouders van ________________________ van het 6e leerjaar geven de toestemming 

voor de uitstap naar de Hooikbeekhoeve. 

        Handtekening 

 

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

De ouders van ________________________ van het ____ leerjaar geven de toestemming 

voor de schaatsbeleving. 

        Handtekening 


