
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA 1 
Onze website in een nieuw jasje! 

Schoolfeest ‘Sjjjjjjjjjt!’ om 17 uur 

ZO 2 Schoolfeest ‘Sjjjjjjjjjt!’ om 11 uur en om 14.30 uur 

MA 3 

Welkom aan de nieuwe instappers. 

K2 | Bezoek aan museum M in Leuven (VM) 

L1 en L6 | Zwemmen 

Nieuwe inschrijvingen | Laatste mogelijkheid om aan te melden op de website 

van de gemeente wanneer je bij de voorrangsgroep hoort (tot 17 uur!) 

DI 4 
Schoolfruit 

Ouderraad om 20.30 uur 

WO 5 
L3, L4 |Moev – Ropeskipping, tafeltennis en vechtsporten van 13.30 uur tot 

15.30 uur in Kortenberg 

DO 6 L5, L6 | American Games in Zaventem (NM) 

VR 7 
Facultatieve verlofdag voor leerlingen en leerkrachten  

(Er is geen opvang) 

ZA 8  

ZO 9  

MA 10 

L1 en L6 | Zwemmen 

Nieuwe inschrijvingen | Start inschrijvingen voorrangsgroep met ticket op de 

school 

DI 11 

Schoolfruit 

Dikketruiendag. Doe een dikke trui aan want wij zetten de verwarming een 

graadje lager. 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten. Er is geen studie vandaag.  

Er is dus ook geen 2de rij om 16.30 uur. 

WO 12 K0 | Infoavond voor de nieuwe instappers om 19.30 uur. 

DO 13 

L3 | Uitstap naar Chocolate Nation in Antwerpen (VM)  

L5 | Uitstap naar Parlamentarium in Brussel (VM) 

L4 | Blazersklas 

VR 14 

Start anti-pestweek 

L5 | Blazersklas 

Nieuwe inschrijvingen | Einde inschrijvingen van voorrangsgroep met ticket 

op school 

ZA 15 Kijk-in Kleuterschool van 10 uur tot 12 uur 

ZO 16  

MA 17 L1 en L6 | Zwemmen 

DI 18 
Schoolfruit 

L6 | Activiteit rond DNA – wetenschappers op bezoek (op school) 

WO 19 

K0 | Openklasdag 

KS | Wij vieren vandaag carnaval.  

De kleuters mogen verkleed naar school komen. 

L1, L2 | Moev – Dans en circus van 13.30 uur tot 15.30 uur in Erps-Kwerps 

DO 20 L6 | Doebeurs in de Brabanthal in Leuven (VM) 

VR 21 
LS | Wij vieren vandaag carnaval.  

De leerlingen van de lagere school mogen verkleed naar school komen. 

ZA 22  

ZO 23  

MA 24 Start krokusvakantie 

DI 25  

WO 26  

DO 27  

VR 28  

ZA 29  



 

 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

          Schoolfeest 
 

            

 

 

 

                                  Kijk-In  

                                   Kleuterschool 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Lasagneverkoop ouderraad: 

                  13 maart 

Vormingsavond: dinsdag 17 maart 

Digitale privacy en omgaan met sociale media 

 

- we hard gewerkt hebben om onze website van de school in een nieuw jasje 

te steken? Ga gerust eens een kijkje nemen op www.materdei-ek.be vanaf 

1 februari 

- alle basisscholen in de gemeente Kortenberg vanaf nu met één centraal 

aanmeldsysteem werken?  

- ouders van kinderen die bij de voorrangsgroep horen (broers en zussen) 

zich tussen 27 januari en 3 februari om 17.00 uur moeten aanmelden op de 

website van de gemeente Kortenberg (aanmelden.kortenberg.in)? 

- ze zich dan daarna kunnen inschrijven in onze school tussen 10 en 14 

februari? Anders vervalt de voorrang. 

 

- we hier het laatste puntje van onze vernieuwde schoolvisie graag 

toelichten? 

Onze school is een ‘School met een Glimlach’. Dit wil zeggen dat we ons elk moment 

bewust willen zijn van het ‘zich goed voelen’ op school. Om een 'School met een 

Glimlach' te zijn is het belangrijk dat iedereen zich veilig, blij, gewaardeerd, welkom, 

gehoord, ontspannen, … voelt. We proberen onze kinderen ook bewust te maken dat 

het fijn is als iedereen er mee voor zorgt dat anderen zich ook goed voelen. Dit doel 

vormt immers de noodzakelijke basis om te kunnen leren en ontwikkelen. Onze 

kinderen staan er ook niet alleen voor in hun ontwikkelingsproces. We vinden het van 

groot belang dat zowel ouders als leerkrachten onze kinderen hierin ondersteunen. 

Daarom vinden we een open-communicatie tussen de verschillende partijen zeker 

een meerwaarde. Pas dan kunnen onze kinderen samen leren en groeien. 

 

 

 

http://www.materdei-ek.be/

