
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR 1 Gelukkig nieuwjaar! 

ZA 2  

ZO 3 Einde kerstvakantie 

MA 4 K0 |Welkom aan de nieuwe instappers 

DI 5 
Schoolfruit 

Ouderraad om 20.30 uur (online) 

WO 6 Driekoningen 

DO 7 L4 | Blazersklas (met bijkomende veiligheidsmaatregelen) 

VR 8 L6 | Blazersklas (met bijkomende veiligheidsmaatregelen) 

ZA 9  

ZO 10  

MA 11 KS | KiVa animatie rond sociale vaardigheden 

DI 12 

Schoolfruit 

Personeelsvergadering voor de leerkachten. Mogelijkheid 

tot studie.  

WO 13  

DO 14 L4 | Blazersklas (met bijkomende veiligheidsmaatregelen) 

VR 15 L6 | Blazersklas (met bijkomende veiligheidsmaatregelen) 

ZA 16  

ZO 17  

MA 18 L246 | Zwemmen  

DI 19 Schoolfruit 

WO 20 
Pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 

Er is geen opvang (VM + NM) voorzien. 

DO 21 
L4 | Blazersklas (met bijkomende 

veiligheidsmaatregelen) 

VR 22 
L6 | Blazersklas (met bijkomende 

veiligheidsmaatregelen) 

ZA 23 
Kijk in kleuterschool voor kinderen geboren in 2019 

(onder voorbehoud) 

ZO 24  

MA 25  

DI 26 Schoolfruit 

WO 27  

DO 28 

Gedichtendag 

L4 | Blazersklas met bijkomende 

veiligheidsmaatregelen. 

Vormingsavond ouderraad (onder voorbehoud) 

VR 29 
L6 | Blazersklas (met bijkomende 

veiligheidsmaatregelen) 

ZA 30  

ZO 31 Dag van de directeur 



 

 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

. 

 

 
Zaterdag 23 januari:  Kijk-in-dag in de kleuterschool  

tussen 10 uur tot 16 uur voor de kinderen die geboren zijn in 2019.  

OP AFSPRAAK 

Meer info volgt. 

 

 

- wij jullie willen bedanken voor het vertrouwen in onze school 

tijdens het voorbije vreemde jaar. We hopen snel weer de 

draad te kunnen oppikken van klasoverstijgende initiatieven 

om opnieuw samen de school met de glimlach te worden. 

 

- wij graag het jaar starten met goede voornemens en 

dat jullie ons en de buurtbewoners ook een plezier doen met 

jullie goede voornemens? 

Juist parkeren in de buurt van de school en niet parkeren op 

de oprit van de buren bezorgt iedereen een glimlach.  

 

- de gemeente Kortenberg de schoolstraat verlengt tot het 

einde van het schooljaar. 

 

- jullie warme bijdrage tijdens onze wafelverkoop ervoor zorgde 

dat we voor de familie van King Michael en Diamant Kimberly 

heel waardevolle zaken konden kopen. 

 

- de verloren voorwerpen die niet opgehaald werden voor de 

kerstvakantie geschonken worden aan ‘Het huis van het kind’. 

 

- je geen kiwi-stickers meer moet sparen. We hebben er immers 

voldoende om materiaal te bestellen. Dankjewel voor het 

verzamelen. 

 


