
 

 

 

 

 

 

MA 1 
Herfstvakantie 

Allerheiligen 

DI 2 Allerzielen 

WO 3  

DO 4  

VR 5  

ZA 6  

ZO 7  

MA 8 

K0 | Welkom aan de nieuwe instappers 

L2 en L4 | Zwemmen 

Laatste dag om bestellingen door te geven voor het 

schoolrestaurant 

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

we ons fluohesje/hoesje van de school bij verplaatsingen naar 

en van school. 

DI 9 

Schoolfruit 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten. Er is geen studie 

vandaag. 

OR | Ouderraad om 20.30 uur (in de gymzaal van de school) 

WO 10  

DO 11 Wapenstilstand – vrije dag – geen opvang 

VR 12 

L2 | Wandeling in het Silsombos (VM) 

L6A | Workshop Democracity in Kortenberg (VM) 

L6B | Workshop Democracity in Kortenberg (NM) 

Afgelast | L4-L5 | Blazersklas 

ZA 13 Schoolrestaurant | Take away 

ZO 14  

MA 15 
KS | KiVa-animatie  

L2 en L4 | Zwemmen 

DI 16 

Schoolfruit 

LS | Inschrijven digitale oudercontacten via doorgestuurde 

weblink vanaf 19 uur 

WO 17  

DO 18  

VR 19 
Pedagogische studiedag – vrije dag voor de leerlingen – 

geen opvang 

ZA 20  

ZO 21  

MA 22 
L2 en L4 | Zwemmen 

LS | Digitale oudercontacten  

DI 23 

L3 en L4 | Alles met de bal in Kortenberg (NM) 

LS | Digitale oudercontacten  

Schoolfruit 

WO 24 
LS | Digitale oudercontacten  

Afgelast | MD Ateljee 

DO 25 
LS | Digitale oudercontacten  

L3 | Uitstap Technopolis 

VR 26 Afgelast |L4 – L5 | Blazersklas 

ZA 27 Afgelast | Film- en wijnavond ouderraad 

ZO 28  

MA 29 
K2 en K3 | Rollebolle in Kortenberg (NM) 

L2 en L4 | Zwemmen 

DI 30 Schoolfruit 



 

 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

 

Schoolrestaurant 
 

Take away op zaterdag 13 november van 17 uur tot 19.00 uur. 

Bestellen kan online vanaf maandag 1 november 

via materdei-ek.be 
 

Antipasti-bord 

 

Soep 

 

Spaghettisaus (bolognaise of veggie) 

 

Heerlijke sausen en lekkere soep, 

 helemaal zelf gemaakt met verse producten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie reeds bestelde en een tafel reserveerde in de zaal zal gecontacteerd 

worden door de school via mail. 

 

 

- we door de verstrengde coronamaatregelen het geplande 

concept van het schoolrestaurant bijgestuurd hebben? We 

schakelden terug naar een take away-formule.  

Maar ….  We maken de heerlijke sauzen helemaal zelf met verse 

producten op zaterdag 13 november. Je kan de saus en de soep 

dus ook invriezen. 

Bestellen kan nog tot 8 november. Dankjewel voor jullie steun. 

 

- er tot vrijdag 3 december nog geen warme maaltijden 

aangeboden worden om leerjaarbubbels zoveel mogelijk van elkaar 

gescheiden te houden? Jouw kind zal, samen met de klasgenoten, 

boterhammen eten in de eigen klas.  

 

- de oudercontacten van de lagere school opnieuw online zullen 

doorgaan omwille van de verstrengde maatregelen? 

 

- we vanaf 8 november steeds ons fluohesje van de school dragen bij 

verplaatsingen van en naar school? Bij een verloren hesje rekenen 

we 6 euro aan op de schoolfactuur. 

 

- we konden rekenen op enkele ouders om onze school en 

speelplaats ‘herfstklaar’ te maken op de herfstklusdag? 

Een stevige dankjewel daarvoor! 

 

- onze blazersklas voor L4 en L5 in november ook afgelast is omwille 

van corona? We hopen dat we op vrijdag 4 december een nieuwe 

start kunnen nemen. 

 

- dat vrijdag 24 december de school sluit om 12.10 uur.  

Het is dan een halve dag school.  

 


