
 

 

 

 

 

 

 

ZO 1 Allerheiligen 

MA 2 
Herfstvakantie 

Allerzielen 

DI 3  

WO 4  

DO 5  

VR 6  

ZA 7  

ZO 8  

MA 9 

Laatste dag om bestellingen door te geven voor het 

schoolrestaurant (afhaalformule) via www.materdei-ek.be 

Verlengde herfstvakantie – vrije dag – geen opvang 

DI 10 
Verlengde herfstvakantie – vrije dag – geen opvang 

Ouderraad | Online om 20.30 uur 

WO 11 Wapenstilstand – vrije dag – geen opvang 

DO 12 

Verlengde herfstvakantie – vrije dag – geen opvang 

LS | Inschrijven online oudercontacten via doorgestuurde 

weblink vanaf 19 uur 

 

VR 13 

Verlengde herfstvakantie – vrije dag – geen opvang 

Ophalen bestellingen schoolrestaurant tussen 15 uur en 19 uur 

aan de schoolpoort. 

 

ZA 14 Afgelast | Schoolrestaurant in de sporthal 

ZO 15 Afgelast | Schoolrestaurant in de sporthal 

MA 16 

K0 | Welkom aan de nieuwe instappers 

KS en LS | Vanaf vandaag (tot aan de paasvakantie) 

dragen we ons fluohesje/hoesje van de school bij 

verplaatsingen naar en van school. 

LS | Digitale oudercontacten 

KS | KiVa-animatie rond sociale vaardigheden 

DI 17 
LS | Digitale oudercontacten 

Schoolfruit 

WO 18 LS | Digitale oudercontacten 

DO 19 
L1 en L5 | CLB vaccinaties. Meer info volgt 

LS | Digitale oudercontacten 

VR 20 

LS | Digitale oudercontacten 

Pedagogische studiedag – vrije dag voor de leerlingen – 

geen opvang 

ZA 21  

ZO 22  

MA 23 Afgelast | Zwemmen voor L246 

DI 24 Schoolfruit 

WO 25 Afgelast | MD-ateljee 

DO 26 L4 | Blazersklas (met bijkomende veiligheidsmaatregelen) 

VR 27 L6 | Blazersklas (met bijkomende veiligheidsmaatregelen) 

ZA 28 Afgelast | Film- en wijnavond ouderraad 

ZO 29  

MA 30  



 

 

 

 

 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

 

 
 

Binnenkort:  

Verkoop van lekkere wafeltjes en sfeervolle kerstrozen  

Meer info volgt. 

 

Afgelast | Winterpret ouderraad 

 

 

- de ouderraad en de school jullie wil bedanken voor de steun 

bij de ontbijtactie. 414 keer dankjewel! Het was een topeditie. 

- de bestellingen voor de afhaalformule van het 

schoolrestaurant ook goed binnenlopen? Bestellen kan nog 

tot 9 november. Dankjewel allemaal! 

- de herfstvakantie met een week verlengd werd omwille van 

Corona?  

De school gaat terug open op maandag 16 november. 

- we vanaf 16 november steeds ons fluohesje/hoesje van de 

school dragen bij verplaatsingen van en naar school? 

- we konden rekenen op enkele ouders om onze school en 

speelplaats ‘herfstklaar’ te maken op de herfstklusdag.  

Een stevige dankjewel daarvoor! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


