
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA 1 
Welkom aan de nieuwe instappers 

Uitgesteld | Zeeklassen L5 en L6 

DI 2 
Schoolfruit 

Ouderraad om 20.30 uur (online) 

WO 3 Afgelast | Infoavond K0 (meer info volgt via mail) 

DO 4 L4 | Blazersklas (met bijkomende veiligheidsmaatregelen)  

VR 5 
Start anti-pestweek 

L6 | Blazersklas (met bijkomende veiligheidsmaatregelen) 

ZA 6  

ZO 7  

MA 8 

LS | Start gekke week. Je mag je elke dag verkleden in het 

opgegeven thema. Vandaag:  ‘Gekke harendag’ 

L246 | Zwemmen 

Nieuwe inschrijvingen | Startdag om aan te melden op de website 

van de gemeente in welke school je je kind wil inschrijven. 

DI 9 

LS | Dierendag  

Schoolfruit 

Afgelast | L6 Doebeurs Brabanthal Leuven  

WO 10 

KS | Carnavalfeest in de klas. Komen jullie ook verkleed naar school 

vandaag?  

LS | Beroependag 

DO 11 
LS | FEESTdag 

L4 | Workshop in de klas (onder voorbehoud) 

VR 12 LS | Fluodag 

ZA 13  

ZO 14  

MA 15 Krokusvakantie 

DI 16  

WO 17  

DO 18  

VR 19  

ZA 20  

ZO 21 Einde krokusvakantie 

MA 22 
Welkom aan de nieuwe instappers 

L246 | Zwemmen 

DI 23 
Schoolfruit 

KS | KiVa-animatie rond sociale vaardigheden 

WO 24  

DO 25 
Personeelsvergadering voor de leerkrachten. Er is studie voorzien. 

L4 | Geen blazerklas 

VR 26 L6 | Blazersklas (met bijkomende veiligheidsmaatregelen) 

ZA 27  

ZO 28  



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

19 maart: lasagneverkoop ouderraad  

 

 

 

 
 

 

Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 
 

Kinderen geboren in 2019 of kinderen (kleuters en lagere schoolleerlingen) die een 

plaatsje zoeken in een Kortenbergse basisschool, moeten zich eerst aanmelden en 

kunnen nadien in de school inschrijven. 

 

Hoe en wanneer? 

Aanmelden via de website https://kortenberg.aanmelden.in/ 

    Vanaf maandag 8 februari 2021 om 0 uur tot en met dinsdag 30 maart 2021        

om 17 uur. 

  

Uiterlijk op maandag 19 april 2021ontvang je via e-mail een ticket voor de school 

waar je een plaats hebt gekregen. 

Inschrijven in de school waarvoor je een ticket hebt gekregen kan 

vanaf maandag 26 april tot en met vrijdag 21 mei 2021. 

    Doe je dat niet? Dan verlies je jouw ticket en moet je wachten tot de vrije 

inschrijvingen die starten op maandag 31 mei 2021. 

 
 

 

 

- we weer een heleboel verloren voorwerpen verzamelden? 

De week voor de krokusvakantie zullen we de verloren voorwerpen open 

hangen. Op het einde van de week zal je nog een mail krijgen met een link 

naar foto’s van de overgebleven verloren voorwerpen. Je kan ze dan 

alsnog ophalen in de kast onder het afdak. Tijdens de krokusvakantie 

schenken we alle overgebleven kledingstukken aan een goed doel. 

 

- we onze gymbeurten aangepast hebben? Dit deden we in overleg met de 

gemeente Kortenberg omdat de leerlingen van de Regenboog op dinsdag 

komen gymmen in de sporthal van Erps-Kwerps. GC Colomba en de 

sporthal van Kortenberg worden immers vanaf 1 februari het 

vaccinatiecentrum. Op maandag gymmen onze leerlingen van L4, L5 en L6. 

Op vrijdag gymmen onze kinderen van L1, L2 en L3. Het was niet 

coronaproof om kinderen uit twee scholen te 'mengen' in één sporthal. 

 

- de krokusvakantie (voorlopig) niet verlengd wordt? 

 

 

https://kortenberg.aanmelden.in/

