
 

 

 

 

 

 

VR 1 
L5 en L6 | Bosklassen. Aankomst voorzien om 17 uur aan de 

school. 

ZA 2 Dag van de glimlach 😊 

ZO 3  

MA 4 Facultatieve vrije dag 

DI 5 

Schoolfruit 

Dag van de leerkracht 

OR | Ouderraad om 20.30 uur 

WO 6  

DO 7  

VR 8 
L5 | Blazersklas (inschrijven noodzakelijk) 

KS en L1 | Guy’s verteltent op school. 

ZA 9 OR | Quiz ouderraad om 20.00 uur in Nederokkerzeel 

ZO 10  

MA 11 L2 en L4 | Zwemmen 

DI 12 

Schoolfruit 

Schoolfotograaf. Breng je mooiste glimlach mee. 

Geen studie vandaag! 

WO 13  

DO 14 L5 en L6 | Workshop safe internet 

VR 15 

L5 | Uitstap naar het museum voor natuurwetenschappen 

(onder voorbehoud) 

L4 | Blazersklas (inschrijven noodzakelijk) 

ZA 16 

Herfstklusdag -  Heb je een vrij momentje vandaag?  

Dan ben je welkom om een handje toe te steken tussen  

10.00 uur en 15.00 uur. 

ZO 17  

MA 18 L2 en L4 | Zwemmen 

DI 19 Schoolfruit 

WO 20 K0 | Afgelast | Openklasdag (meer info volgt) 

DO 21 
L2 | Uitstap Technopolis 

L5 en L6 | STEM-olympiade (inschrijvingen afgesloten) 

VR 22 

L5 | Blazersklas (inschrijven noodzakelijk) 

L4 | Blazersklas (inschrijven noodzakelijk) 

Dag van de jeugdbeweging. Uniform aantrekken mag 

zeker. 

ZA 23  

ZO 24  

MA 25 
L2 en L4 | Zwemmen 

L3 | Kriebelbeestjes te Kessel-Lo 

DI 26 Schoolfruit 

WO 27 KS | Wandelzoektocht met grootouders (meer info volgt) 

DO 28  

VR 29  

ZA 30  

ZO 31  



 

 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

Schoolrestaurant | Met voorinschrijvingen 
Zaterdag 13 en zondag 14 november 2021 

Meer info volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogische studiedag 
19 november 2021 

Vrije dag voor de leerlingen 

 

Nuttige  info 
 

Mailadressen zorgjuffen 

KS + 1ste graad LS: anja.zorg.md@gmail.com 

2de graad LS: magda.zorg.md@gmail.com 

3de graad LS: anne.zorg.md@gmail.com 

 

Telefoon opvang 

           0498 76 13 12 
 

 

- we jullie graag willen bedanken voor jullie kip-en-

ribaankopen? Hopelijk heeft het gesmaakt!  

Met de opbrengst zullen we enkele CO² -meters en materialen 

voor de kinderen aankopen. 

 

- de kalenders van de ouderraad uitverkocht zijn? Hartelijk 

dank voor jullie steun! De opbrengst hiervan gaat naar onze 

werking rond ontdekken en ondernemen waar we vanaf dit 

schooljaar onze focus op leggen. 

 

- we van de gemeente Kortenberg ook enkele CO²-meters 

kregen?  

 

- we regelmatig het CO²-gehalte in de lokalen meten? 

Verluchten en ventileren blijven we zeer belangrijk vinden. 

Ook in de koude maanden die er aankomen.  

 

- we op een maand tijd alweer heel wat verloren voorwerpen 

verzameld hebben? Daarom een warme oproep om alle 

persoonlijke spullen te tekenen. Brooddozen, truien, mutsen, 

handschoenen, sjaals,…horen daar ook allemaal bij. En kom 

gerust een kijkje nemen onder het afdak om de verloren 

voorwerpen weer bij de eigenaars te krijgen. 

 

- de foto’s van vorig schooljaar nog een laatste te keer te 

bewonderen zijn op onze website? Vanaf 10 oktober 

verdwijnen ze en maken we plaats voor nieuwe foto’s van dit 

schooljaar. 
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