
 

 

 

 

 

 

VR 1 Allerheiligen 

ZA 2 Allerzielen 

ZO 3 Einde herfstvakantie 

MA 4 

Welkom aan de nieuwe instappers 

L3 en L4 | Zwemmen  

Vanaf vandaag (tot aan de paasvakantie) dragen we ons 

fluohesje/hoesje van de school bij verplaatsingen naar en van 

school. 

DI 5 
Schoolfruit 

Ouderraad om 20.30 uur 

WO 6  

DO 7  

VR 8 
L3 | Uitstap gemeente (NM) 

L5 | Blazersklas 

ZA 9 Schoolrestaurant van 17.30 uur tot 20.00 uur 

ZO 10 Schoolrestaurant van 11.30 uur tot 14.00 uur 

MA 11 Wapenstilstand – Vrije dag 

DI 12 

Schoolfruit 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten.  

Er is geen studie vandaag. 

WO 13  

DO 14  

VR 15 
L4 | Blazersklas (inschrijven noodzakelijk) 

L5 | Blazersklas  

ZA 16  

ZO 17  

MA 18 
KS |KiVa-time  

L3 en L4 | Zwemmen 

DI 19 

Schoolfruit 

19.00 uur: start online inschrijven voor oudercontact L3, L4, 

L5, L6 via doorgestuurde weblink 

WO 20 
Pedagogische studiedag voor de leerkrachten.  

Vrije dag voor de leerlingen. 

DO 21 

L1 | Uitstap naar het eekhoorntjespad in het Provinciaal 

Domein van Kessel-Lo 

L4 | Blazersklas 

VR 22 L5 | Blazersklas 

ZA 23 Ouderraad | Mater Dei @ The Movies 

ZO 24  

MA 25 
L3 en L4 |Zwemmen 

K3 | Turnen in het rusthuis 

DI 26 
K2 en K3 | Rollebolle in Kortenberg (NM) 

Schoolfruit 

WO 27 
MD-ateljee 

L3, L4, L5 en L6 | Oudercontact  

DO 28 

L5 | Vaccinaties 

MST selectieven 

L4 | Blazerklas 

VR 29 L5 | Blazersklas 

ZA 30  



 

 

 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 
 

9 en 10 november 2019: Schoolrestaurant 

 

 

 
 

 

 

 

 
23 november 2019: Mater Dei @ The Movies door de ouderraad 

 

 

19 december 2019: Winterpret van de ouderraad met kerstmarkt 

 
 we vanaf 4 november steeds ons fluohesje/hoesje van de school 

dragen bij verplaatsingen van en naar school?  

 het bankje op de speelplaats aangekomen is? Dankzij jullie steun bij 

de ‘kip en-rib-aankopen’ en de activiteiten van de Ouderraad is er 

weer een gezellig plekje bij op de speelplaats.   

 we konden rekenen op enkele ouders om onze school en 

speelplaats ‘herfstklaar’ te maken op de herfstklusdag. Er werd ook 

hard gewerkt aan de nieuwe ‘prikborden’ in de kleuterklassen.  Een 

stevige dankjewel daarvoor!  

 we nog eens een warme oproep doen om alle persoonlijke spullen 

te tekenen? Brooddozen, truien, mutsen, handschoenen, 

sjaals,…horen daar ook allemaal bij.  

 

 

 
 

Op onze school mag je jezelf zijn. We geloven erin dat kinderen kunnen en 

mogen groeien op hun eigen tempo. Een ‘dit kan ik al’ -gevoel laat je 

zweven. Een ‘dit kan ik ‘nog’ niet-gevoel’ doet je groeien. En verder groeien 

doen we in onze school graag met hoofd, hart en handen. Dat kan alleen 

door oog te hebben voor ieders talent en door een brede zorg aan te 

bieden aan onze kinderen. 
 


