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 VAKANTIEKAMP ONTMOET PRAKTIJK VITA 

(PAASVAKANTIE) 

Heb jij een enthousiaste en nieuwgierige kleuter?  Schrijf hem dan 

zeker in voor ons thema ‘lentekriebels’. 

We gaan elke dag spelenderwijs op avontuur. De dagen zijn gevuld met 

sport en spel, muziek en dans, crea- en knutselactiviteiten, verhalen en 

fantasiespel. 

Wanneer? Van dinsdag 06 april tot en met vrijdag 09 april  

Voor wie?  Voor kinderen van de 1e en 2e  kleuterklas 

Meer info en inschrijving: https://maasmechelen.kwandoo.com        

 VAKANTIEKAMP ONTMOET EVY VAN EYNDE 

(PAASVAKANTIE) 

Kriebelt het tijdens de vakantie ook zo hard om leuke activiteiten te 

doen? Doe dan mee met ons kamp! Beleef samen met ons leuke 

avonturen en knotsgekke spelletjes. Tijdens dit kamp beleef je de 

gekste verhalen en ga je aan de slag met allerlei knutselmateriaal. 

Wanneer? Van dinsdag 06 april tot en met vrijdag 09 april  

Voor wie?  Voor kinderen van de laatse  kleuterklas en eerste  

                             leerjaar 

Meer info en inschrijving: https://maasmechelen.kwandoo.com        

 WEERBAARHEIDSTRAINING VAN START GEGAAN 

In februari en maart organiseert Arktos vzw in samenwerking met de 

gemeente 'Aandacht in actie', weerbaarheidstraining voor kinderen 

van de derde graad van de Maasmechelse basisscholen. Op woensdag 

10 februari kwam de groep voor de eerste keer samen: via 

ervaringsgerichte methodieken en activiteiten leerden we elkaar beter 

kennen. De komende weken gaan we aan de slag rond sterker in je 

schoenen staan, leren opkomen voor jezelf, meer zelfvertrouwen 

krijgen en samenwerken in groep. (www.arktos.be)  

  

https://maasmechelen.kwandoo.com/
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BRICKS @ TERHILLS 

 Is een 350 m2 grote tentoonstelling van unieke modellen in LEGO 

stenen. Ze zijn allemaal gemaakt door of onder leiding van Dirk 

Denoyelle één van de amper twintigtal LEGO Certified Professionals in 

de wereld. Een ware belevenis voor klassen. De ervaring leert 

trouwens dat de bezoekers de expo sámen beleven. Kinderen bouwen 

samen een dino en geven mekaar uitleg over wat ze zien. Voor de 

scholen reserveren we: 29-30 en 31/03 en 1, 2/04/2021. 

Gereduceerde toegangsprijs 4 € per kind.   

Meer info op www.maasmechelen.be/bricksterhills 

 OPLEIDING VERLIES EN ROUW BIJ KINDEREN 

In deze bijscholing kom je te weten wat verlies is en wat het met je 

doet, wat kinderen in hun rugzakje kunnen meedragen, wat de 

gevolgen daarvan kunnen zijn en hoe dit zich kan vertalen in hun 

gedrag. Je komt te weten hoe je kinderen hierin kan ondersteunen. 

Gestrekt met theoretische kennis doorlopen we het rouw- en 

verlieslandschap en staan we stil bij de beleving van verlies bij 

kinderen. 

De opleiding kost €115 en gaat door op ma 1/03 en woe 9/03 (online): 

inschrijven via info@rouwenverliesVlaanderen.com  

 LEZING NAIMA CHARKAOUI: RACISME 

Racisme is een groot maatschappelijk en politiek probleem. Maar het is 

ook een persoonlijk probleem en daar staan we nog weinig bij stil. In 

deze lezing legt Naima Charkaoui uit hoe racisme de gezondheid en de 

ontwikkeling schaadt van de mensen die erdoor getroffen worden. Ze 

geeft ook handvatten om de veerkracht en weerbaarheid van de 

slachtoffers te versterken. 

Donderdag 11 maart van 19u-21u in het CC Maasmechelen. 

Gratis maar inschrijven verplicht via e-mail aan 

bibliotheek@maasmechelen.be  of telefonisch via 089 769 720.  

 DATA ISLAMITISCHE FEESTEN 

Het Ramadanfeest (einde van de vastenmaand) wordt dit jaar gevierd 

op DONDERDAG 13 MEI. De ramadan start op dinsdag 13 april. 

Het Offerfeest valt dit jaar op DINSDAG 20 JULI. 

Deze data staan vast voor de overgrote meerderheid van de Turkse 

gemeenschap. Voor de Marokkaanse gemeenschap bestaat de 

mogelijkheid dat beide feesten een dag eerder of later worden gevierd 

dan bovenstaande data. 

http://www.maasmechelen.be/bricksterhills
mailto:info@rouwenverliesVlaanderen.com
mailto:bibliotheek@maasmechelen.be
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 LESMAP WARME WILLIAM 

Ga aan de slag met deze lesmap voor het lager onderwijs en 

introduceer Warme William in jouw (klas)groep.  

Dit educatief pakket bestaat uit twee lesschema’s uitgewerkt voor 

leerlingen van het vijfde en/of zesde leerjaar. Ontdek spelenderwijs 

wie Warme William is en waarvoor hij staat.  

Meer info hier. 

 

 JE KLASLOKAAL VENTILEREN IN DE WINTER. 

De Vlaamse Overheid heeft verschillende ventilatiestrategieën getest 

in scholen zonder ventilatiesysteem. Uit dat onderzoek blijkt dat het 

beste resultaat met de minste hinder bekomen werd door te 

ventileren met meer dan één raam op kiep, in combinatie met een 

open deur aan de andere kant van het lokaal. Het volledige onderzoek 

lees je hier. Wil je weten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in 

jouw klaslokaal? Test het zelf en ontleen een CO2-meter bij Logo 

Limburg of koop er een aan via de groepsaankoop. 

 DE KICK- OFF VAN JOUW GEZONDE SCHOOL 

Een gezondheidsbeleid uitrollen op school: dat moet je écht niet alleen 

doen! De Vlaamse Logo’s, Gezond Leven, VAD, Sensoa, Gezonde Mond 

en MOEV helpen je graag. En dat doen we met dé online Gezonde 

School-sessies op 27 april van 9.30 u. – 11.15 u. Je ontdekt er voor een 

gezondheidsthema naar keuze, praktische tools die je helpen om stap 

voor stap te evolueren naar een samenhangend gezondheidsbeleid. 

Schrijf je snel in www.gezondeschool.be  

 

https://856314db-3509-4640-8493-3b42b789ef7f.filesusr.com/ugd/b152cf_e22e83f41272401dac772e00eabca145.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-verlucht-en-ventileer-voldoende#koude-wintermaanden
https://www.logolimburg.be/content/groepsaankoop-co2-meter-teken-nu-0
http://www.gezondeschool.be/

