
 

 

 

 

 

ZO 1 Complimentendag 

MA 2 

K0 | Welkom aan de nieuwe instappers 

K2 | Bezoek aan het Kinder-doe-centrum van Technopolis in Mechelen.  

L6, L1 | Zwemmen 

Inschrijvingen | Start aanmeldingsperiode nieuwe inschrijvingen via de website 

van de gemeente 

DI 3 
Schoolfruit 

Ouderraad om 20.30 uur 

WO 4  

DO 5 
L3B | Uitstap bibliotheek jeugdboekenmaand (VM) 

L4 | Blazerklas 

VR 6 
L3A | Uitstap bibliotheek jeugdboekenmaand (VM) 

L5 | Blazersklas 

ZA 7  

ZO 8  

MA 9 
KS | KiVa-time 

L6, L1 | Zwemmen 

DI 10 Schoolfruit 

WO 11  

DO 12 
L1| Workshop op school: Experimenteren met film. 

L4 | Blazerklas 

VR 13 

Bednetdag 

Ouderraad | Lasagneverkoop (afhalen tussen 15.35 uur en 18.00 uur) 

L5 | Blazersklas 

ZA 14 Start zwerfvuilactie gemeente Kortenberg 

ZO 15  

MA 16 L6, L1 | Zwemmen 

DI 17 

Schoolfruit 

Ouderraad | Vormingsavond om 20.30 uur – Digitale privacy en omgaan met 

sociale media – Ontmoetingscentrum De Zolder 

WO 18  

DO 19 

L4 (Deel 1) | Uitstap Gasthuisberg (VM) 

LS | Kangoeroewedstrijd (inschrijvingen zijn afgesloten) 

L4 | Blazerklas 

VR 20 

L4 (Deel 2) | Uitstap Gasthuisberg (VM) 

L5B | Uitstap bibliotheek jeugdboekenmaand (VM) 

L5 | Blazersklas 

ZA 21  

ZO 22 Wereldwaterdag 

MA 23 L6, L1 | Zwemmen 

DI 24 

Schoolfruit 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten. Er is geen studie vandaag en 

dus ook geen 2de rij om 16.30 uur. 

L6|Online inschrijven oudercontact L6 via link vanaf 19 uur. 

LS | Infoavond nieuw rapport LS om 20 uur 

WO 25 MD-ateljee tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

DO 26 
L5A |  Uitstap bibliotheek jeugdboekenmaand (VM) 

L4 | Blazerklas 

VR 27 

L1, L2 | Kronkeldidoe in Veltem (VM)  

L1, L2 |  Sportdag in sporthal Erps-Kwerps (NM) 

L5 | Blazersklas 

ZA 28  

ZO 29 Zomertijd: Klok één uur vooruit 

MA 30 

K1 | Theatervoorstelling op school – BLOEM 

LS | Rapport 

L6, L1 | Zwemmen 

DI 31 

Schoolfruit 

L5 |Doebeurs - ZAVO in Zaventem 

L6 | Oudercontact met BaSO-fiche (deel 1)  - Op 1 en 2 april volgt de rest. 

Ouderraad om 20.30 uur 

Inschrijvingen | Laatste dag aanmeldingsperiode nieuwe inschrijvingen via 

de website van de gemeente 



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

 

                                       
 

 

 

25 april 
Klusjesdag op school:  Heb je een vrij momentje op 25 april? Dan ben je 

welkom om een handje toe te steken tussen 10.00 uur en 15.00 uur om onze 

school weer mee op te frissen.  

 

 

 

25 april 
Lenteconcert: Onze kinderen uit de blazerklas staan  

op het podium in GC Colomba. 

 

 

 

 
- de juffen van de opvang op zoek zijn naar ondergoed en broeken 

voor kleuters? Met wat reservekledij zijn ongelukjes snel opgelost. 

 

- de gemeente Kortenberg op vrijdag 29 mei een ‘Levend 

Verkeerspark’ organiseert  voor onze leerlingen van de 3de graad?  

Ze nemen tijdens de voormiddag deel aan het 'Grote Fietsexamen'. 

We zijn op zoek naar seingevers om op een punt van het parcours te 

staan. Voel je er iets voor om ons te helpen. Mail ons op info@vbs-

erps-kwerps.be. 

 
 

- we verkeersveiligheid belangrijk vinden en op zoek zijn naar 

verkeersouders? Verkeersouders zijn vrijwilligers die mee ijveren voor 

de verkeersveiligheid en verkeersvaardigheid van leerlingen, in en 

rond de school, maar ook op weg van en naar school. We zeggen 

verkeersOUDER, maar eigenlijk bedoelen we iedereen die zich inzet 

om de school en de leerkrachten te helpen: oma’s, opa’s, buren, 

tantes, nonkels of andere vrijwilligers. 

Om meteen een misverstand uit de wereld te helpen: 

verkeersouders zijn niet perse gemachtigd opzichters. Verkeersouder 

ben je sneller dan je denkt! Als je af en toe een handje toesteekt in 

de school van je kind (bv. tijdens de verkeersweek of bij de 

begeleiding van de kinderen), dan ben je er al een! En dan loont 

het de moeite om je gratis te registreren.  

Dit kan op www.verkeersouders.be. 

 

mailto:info@vbs-erps-kwerps.be
mailto:info@vbs-erps-kwerps.be

