BELANGRIJKE DATA om in te boeken!
ma 25/3

L5 bezoekt PTSchool in Mechelen

di 26/3

L3 heeft laatste zwembeurt voor dit schooljaar

wo 27/3

L6A bezoekt school Sint-Lambertus in Heist-o/d-Berg
OPENDEUR in onze KLEUTERSCHOOL van 16.00u tot 19.00u

do 28/3

L3 en L4 auteurslezing: Jef Aerts
LS krijgt lenterapport
LS: individuele oudercontacten

vr 29/3

KS en L1: Theater Zuidervis in de school
L6B bezoekt school Sint-Lambertus in Heist-o/d-Berg
Stappen voor WALUNGU: schoolproject broederlijk delen

za 30/3

SCHOOLRESTAURANT

zo 31/3

SCHOOLRESTAURANT

ma 1/4

L6 vertrekt voor ganse week op zeeklassen
KS gaat op schoolreis
L3 krijgt praktische verkeerslessen van politie

di 2/4

L2 en L1 zwemmen
L4 oefent voor het voetgangersexamen: klassikale rondgang

wo 3/4

L5 heeft laatste zwembeurt
L1 krijgt praktische verkeerslessen van politie

do 4/4

L5 heeft filmforum in KBoom

vr 5/4

L6 komen terug van zeeklassen

ma 8/4

begin van paasvakantie. Ma 22/4 laatste dag van paasvakantie: Paasmaandag

di 23/4

KRIEBELCONTROLE voor alle kinderen
K3 (5j kleuters) hebben eerste zwembeurt

wo 24/4

buitenspeeldag

do 25/4

Compostjurering in onze school!

vr 26/4

SPORTDAG

za 27/4

alternatief SCHOOLFEEST

ma 29/4

“Just’ in budget”: L6 speelt rond geld beheren

di 30/4

L2 en L1 zwemmen
L6 leert over dode hoek
Infoavond over ‘Onderwijs van de 21ste eeuw’

wo 1/5

VRIJAF: feest van de arbeid

do 2/5

L5: ‘Welriekende dreef’

ma 6/5

KS: individuele oudercontacten (dag 1)

di 7/5

K3 zwemmen
L4 heeft voetgangersexamen
KS: individuele oudercontacten (dag 2)

wo 8/5

VRIJAF: pedagogische studiedag

do 9/5

K1: medisch onderzoek voor eerste groep kleuters in CLB, samen met ouders
L1 en L2: Hikketakketoe voorstelling
L6: ‘Cut the Crap’

vr 10/5

kinderfuif georganiseerd door kindergemeenteraad

zo 12/5

Vormselviering in onze parochie

ma 13/5

VRIJAF: facultatieve vrije dag

di 14/5

L2 en L1 zwemmen

wo 15/5

L6 eerste beurt zwemmen
NM: korfbaltornooi voor L3, L4, L5 en L6

