BELANGRIJKE DATA om in te boeken!
di 30/1

L3 zwemmen

wo 31/1

LS pedagogische studiedag: enkel leerlingen lagere school hebben vrijaf

do 1/2

instap nieuwe kleuters en teldag voor de lestijden volgend schooljaar!
samenkomst leerlingenraad tijdens de middag
infoavond voor ouders L6 door CLB: naar het secundair (info op site CLB)

vr 2/2

opendeurtje voor nieuwe peuters vanaf 10u45
PUTTENHEIMERSkwis in parochiezaal

ma 5/2

L3 vertrekt op sportklassen
start van Vlaamse week tegen pesten

di 6/2

DIKKE TRUIENDAG: acties!
L2 en L1 zwemmen

wo 7/2

L5 zwemmen

do 8/2

L6A bezoekt Sint-Lambertus in de NM

vr 9/2

CARNAVAL
L3 komt terug van sportklassen

ma 12/2

start krokusvakantie

ma 19/2

instap nieuwe kleuters
schoolrestaurant OV: start inschrijvingen

di 20/2

L2 en L1 zwemmen
L6B bezoekt Sint-Lambertus in de NM

wo 21/2

L5 zwemmen
OPENDEUR KLEUTERSCHOOL van 15u30 tot 19u30. WELKOM!

do 22/2

L3 en L4: auteurslezing (Danny De Vos)
L6 naar ‘dag van de wetenschap’ in Heist

di 27/2

L3 zwemmen
K3 bezoeken het recyclagepark
L6 bezoekt Hagelstein
algemene vergadering oudervereniging om 20uur

vr 2/3

L6 bezoekt SUI

za 3/3

L5 en L6: prijsuitreiking van JJ-wedstrijd

di 6/3

L2 en L1 zwemmen
L5 en L6: auteurslezing (Do Van Ranst)

wo 7/3

L5 zwemmen

za 10/3

groot SCHOOLFEEST (1ste voorstelling)

zo 11/3

groot SCHOOLFEEST (2de voorstelling)

di 13/3

L3 zwemmen
K3A naar toneelvoorstelling in CC Heist

wo 14/3

K3B naar toneelvoorstelling in CC Heist
L3 en L4 trefbaltornooi in NM

do 15/3

L1 en L2: auteurslezing (An Candaele)

vr 16/3

KS en L1: theater De Kleine Speeldoos in de school
L4 oefenen de voetgangersvaardigheden

zo 18/3

L1 en L2: eucharistieviering ‘naamopgave’

di 20/3

L2 en L1 zwemmen

wo 21/3

L5 zwemmen (laatste beurtà

do 22/3

samenkomst leerlingenraad tijdens de middag

za 24/3

SCHOOLRESTAURANT OV (1ste dag)

zo 25/3

SCHOOLRESTAURANT OV (2de dag)

ma 26/3

L4 vertrekt op boerderijklassen

di 27/3

L3 zwemmen

wo 28/3

L4 terug van boerderijklassen

do 29/3

L5 en L6 filmforum
tussentijds rapport en individuele oudercontacten in LS

vr 30/3

L4 oefent voor het voetgangersexamen

ma 2/4

start paasvakantie

(wissel zomeruur)

