
 

 

 

 

 

 

ZA 1 Dag van de Arbeid 

ZO 2  

MA 3 
L3 en L5 | Zwemmen 

ER ZIJN OPNIEUW WARME MAALTIJDEN. 

DI 4 
Schoolfruit 

Ouderraad om 20.30 uur - online 

WO 5 Afgelast | K2 en K3 | Mamafeest  

DO 6 
L3 en L4 | Uitstap naar het kasteel van Beersel (bus) 

L5 | Uitstap schrijnwerkerij (te voet) 

VR 7 

L4 | Fietstocht (NM) 

L6 | Blazersklas 

L3, L4, L5 | Poppentheater ‘ridders’ op school  

ZA 8 Klusdag op school van 10.00 uur tot 16.00 uur 

ZO 9 Dikke knuffel voor alle (plus)mama’s, moekes, …. 

MA 10 KS | KiVa-animatie 

DI 11 
Schoolfruit 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten.  

WO 12  

DO 13 O.L.H.-Hemelvaart – Vrije dag 

VR 14 Brugdag - Vrije dag  

ZA 15  

ZO 16 Uitgesteld | Eerste communie (verplaatst naar 19 september) 

MA 17 
K0 | Welkom aan de nieuwe instappers 

L3 en L5 | Zwemmen 

DI 18 Schoolfruit 

WO 19  

DO 20 L4 | Blazersklas 

VR 21 

K0 en K1 | Theatervoorstelling op school ‘IKKE’ 

L6| Blazersklas 

Nieuwe inschrijvingen | Laatste dag om je inschrijvingsticket 

om te zetten naar een definitieve inschrijving bij de 

toegewezen school. 

Schoolfeest | Afhalen snackboxen tussen 15.00 en 17.00 uur. 

ZA 22 
Schoolfeest | Digitaal schoolfeest met snackboxen 

Schoolfeest | Afhalen snackboxen tussen 10.00 en 12.00 uur. 

ZO 23 
Schoolfeest | Digitaal schoolfeest met snackboxen 

Pinksteren 

MA 24 Pinkstermaandag – Vrije dag 

DI 25 Schoolfruit  

WO 26  

DO 27 
L5 | Workshop digitale wolven (op school) 

L4 | Blazersklas 

VR 28 

L3 en L4 | Sportdag 

L5 en L6 | Levend verkeerspark  

L6| Blazersklas 

ZA 29  

ZO 30 Ontbijtactie ouderraad 

MA 31 L3 en L5 | Zwemmen 



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

8 mei: Klusdag 

 

 
 

22 en 23 mei: Digitaal schoolfeest 

 

 
 

Om de ervaring compleet te maken bieden we snackboxen aan om van te 

genieten terwijl je naar de voorstelling kijkt op jouw eigen scherm. 

Je hebt de keuze tussen een kinderbox een familiebox voor 4 personen of 

een familiebox deluxe voor vier personen. 

Wil je voor jezelf of familie en vrienden één of meerdere snackboxen? 

Bestellen kan tot maandag 17 mei via 

https://crowdselling.eu/schoolfeest/ 
 

30 mei: 

 

Ontbijtactie ouderraad 

 

 

- we al genoten van de eerste warme zonnestralen van het jaar? Van 

de eerste lentezon tot de laatste warme herfstdag, een gratis dosis 

vitamine D doet altijd deugd. Maar wanneer de temperaturen hoog 

de lucht inschieten, is het ook belangrijk om onze huid te 

beschermen tegen de zon. Mogen wij vragen om jullie kinderen op 

zonnige dagen ingesmeerd naar school te sturen? Omdat het 

zonnebrandmiddel in de loop van de dag uitgewerkt of verdwenen 

is, nemen onze juffen en meesters voor de middagpauze even de 

tijd om de kinderen in te smeren voor ze naar buiten gaan. Een 

eigen fles zonnecrème meebrengen mag altijd, maar vergeet er 

zeker je naam niet op te vermelden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcrowdselling.eu%2Fschoolfeest%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Scs0rjtOl6zUw3kDjcHQC9OmE4r7xYpsiBg2854wscRUGmIihlQ22--0&h=AT2LASrd_8PfA9Iap8A6EfMlIg4u7ia1ucHoPFSobEw0FwGvio84EkQgJC1JHFPcWcMEVw8qTBnAaL_HKaP4ojO1ahx2slLTC3j1KbYUluvs3cpwaAQaQMY1bHKfg263AUsb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Bcx3QZ-TxUli6MXAYZ_5izoNFrL2ckmG_5TuRFciettfy5yNZEtcUj_RzGM0-Z5oIAW-svY5hjr999oHzVMQVMgEaUEjUBi__ZY-B_oMWvtmKDiVIU2jn_Zf6jNNOrnK0gG2dT1x2TUINREHWHqix4Ov2S9VYTtD-WnakkxEFGg

