
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI 1 Schoolfruit 

WO 2 KS | Op stap naar het bos van Kortenberg 

DO 3 L4 | Werkdag in het Silsombos (laarzen en fiets meebrengen) 

VR 4 

Dag van de glimlach   

KS, L1, L2 | Guy’s verteltent 

L5, L6 | Onze leerlingen komen terug van de bosklassen om     

19 uur aan de school 

ZA 5 Dag van de leerkracht 

ZO 6  

MA 7 
Facultatieve vrije dag – vrije dag voor de leerlingen en 

leerkrachten (geen opvang) 

DI 8 

Schoolfruit 

Schoolfotograaf 

Ouderraad om 20.30 uur 

WO 9  

DO 10  

VR 11 
Pedagogische studiedag – vrije dag voor de leerlingen (Geen 

opvang) 

ZA 12 

Herfstklusdag -  Heb je een vrij momentje vandaag? Dan ben je 

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

uur 

ZO 13  

MA 14 
K3 | Turnen in het rusthuis 

L3 en L4 |Zwemmen  

DI 15 

Schoolfruit 

L4 | Op stap naar studio Globo ‘Wonen op het dak’ (Brussel) 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten. Er is geen studie 

vandaag. 

WO 16 K0 | Openklasdag voor de instappers van 4 november 

DO 17 L5 | Bezoek aan het museum van natuurwetenschappen 

VR 18 L5 | Blazersklas 

ZA 19 Quiz van de ouderraad om 19.30 uur (Meerbeek) 

ZO 20  

MA 21 
L3 en L4 |Zwemmen 

L6 | Workshop democraCITY (Kortenberg) 

DI 22 
Schoolfruit 

L3 | Uitstap kriebelbeestjes (Kessel-Lo) 

WO 23 KS | Grootouderfeest 

DO 24 L2 | Herfstwandeling Silsombos met gidsen 

VR 25  

ZA 26  

ZO 27  

MA 28 Start herfstvakantie 

DI 29  

WO 30  

DO 31  



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

Schoolrestaurant: 

9 en 10 november 2019 

 

 
Filmavond ouderraad: 

23 november 2019 

 

Handige info 

 

Wachtwoord website 

MDZoenen 

 

Mailadressen zorgjuffen 

KS + 1ste graad LS: anja.zorg.md@gmail.com 

2de graad LS: magda.zorg.md@gmail.com 

3de graad: anne.zorg.md@gmail.com 

 

Telefoon opvang 

           0498 76 13 12 

 

 

- we jullie graag willen bedanken voor jullie kip-en-

ribaankopen? Hopelijk heeft het gesmaakt!  

Met de opbrengst zullen we speelplaatsmeubilair aankopen. 

 

- we op een maand tijd alweer heel wat verloren voorwerpen 

verzameld hebben? Daarom een warme oproep om alle 

persoonlijke spullen te tekenen. Brooddozen, truien, mutsen, 

handschoenen, sjaals,…horen daar ook allemaal bij. En kom 

gerust een kijkje nemen onder het afdak om de verloren 

voorwerpen weer bij de eigenaars te krijgen. 

 

 
In onze school kijken we door een positieve bril.  

Dat doen we door onze kinderen te stimuleren en  

te motiveren in hun spel en tijdens hun opdrachten.  

We focussen ons op wat de kinderen al wel kunnen.  

We vinden het ook belangrijk dat we voldoende waardering 

uitdrukken en constructief werken aan de groei van onze kinderen.  
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