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‘Operatie Proper’
Onze school houdt het proper!
Iedereen houdt van een propere gemeente. Daarom is er ‘Operatie
Proper’. Voor scholen, verenigingen en groepen die gemotiveerd zijn
om de handen uit de mouwen te steken voor propere eigen terreinen
en een mooiere buurt.
Hoe zit het in elkaar?
 De deelname van de gemeente of intercommunale aan dit project is
de eerste noodzakelijke voorwaarde.
 De school stelt een actieplan op (vb. werken rond afval, afval opruimen…). Dit actieplan komt bij de gemeente of afvalintercommunale
terecht. Zij zullen dit goed- of afkeuren en de voortgang samen met
ons opvolgen.
 Op het einde van het schooljaar rapporteren wij over de acties die
wij hebben uitgevoerd. Scholen die hun opgenomen engagement in
de praktijk hebben omgezet, ontvangen op het eind van het schooljaar een mooie beloning.
Deze bedraagt 3 euro per leerling, met een minimum beloning per
school van 150 euro, en een maximum beloning per school van
1.500 euro.
Kleine daad met een groot resultaat!

Weekkalender
Dinsdag
29/01
Lagere school

Namiddag
5A+5B
6A+6B

Schaatsen
We gaan met alle leerlingen van de lagere school schaatsen in het tijdelijke ijssportcentrum in Turnhout (in de hallen van de vroegere drukkerij Proost, Everdongenlaan 23)
voormiddag leerjaren 1, 3 en 6
namiddag
leerjaren 2, 4 en 5 (Deze leerlingen blijven ’s middags
eten op school!)
Culturele voorstelling – Workshop 1 ‘Pbones’.
Deze workshop gaat door in de aula van het Cultureel Centrum Baarle
en wordt verzorgd door Philharmonie Zuidnederland.
Tromboneles in een notendop, dat is Pbones. Tijdens de workshop Pbones leren ze alvast hoe het is om trombone te spelen en zich artiest te
voelen. Een unieke belevenis. Een trombonist van de Philharmonie
neemt voor elke leerling een kleurige trombone mee en stoomt een
hele klas in een mum van tijd klaar voor een swingend optreden.
In drie workshops leren de leerlingen vervolgens blazen, schuiven, luisteren en samenspelen.

Donderdag
31/01
5A+B
6A+6B

Culturele voorstelling – Workshop 2 ‘Pbones’.

Vrijdag 1/02
5A+B
6A+6B

Culturele voorstelling – Workshop 3 ‘Pbones’.

namiddag
3A+3B

Zwemmen
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

5A+B
6A+6B

Voorstelling in samenwerking met de Philharmonie zuidnederland
De uitvoering zal doorgaan om 15 u in de aula van het Cultureel Centrum Baarle (SOB-gebouw).
Alle ouder(s) en verzorger(s) van onze vijfde- en zesdeklassers zijn van
harte welkom om deze voorstelling bij te wonen.

Zaterdag
2/02

Viering "Lichtmis".
Sint-Remigiuskerk, 17.30 u.
Onze vormelingen worden verwacht deze viering bij te wonen.

