
 

Datum Klas Activiteit Tijdstip Vervoer Kostprijs 

di 03/09 3L Zwemmen VM schoolbus € 1 

4LB Zwemmen NM schoolbus € 1 

5LB Zwemmen NM schoolbus € 1 

di 10/09 2LA Zwemmen VM schoolbus € 1 

5LA Zwemmen NM schoolbus € 1 

LS Klassikaal oudercontact (bij mooi weer onder het afdak van de nieuwbouw, zo 
niet in de eetzaal van de lagere school)  

19.00u   

woe 11/09 KS Klassikaal oudercontact (bij mooi weer onder het afdak van de nieuwbouw, zo 
niet in de eetzaal van de lagere school) 

19.00u   

vrij 13/09 LS KiVa-startdag!    

di 17/09 4LA Zwemmen VM schoolbus € 1 

2LB Zwemmen NM schoolbus € 1 

1L Zwemmen NM schoolbus € 1 

do 19/09 3KK/juf Ruth Zwemmen voor de kleuters van de derde kleuterklas VM schoolbus € 1 

3KK/juf Sybil Zwemmen voor de kleuters van de derde kleuterklas NM schoolbus € 1 
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vrij 20/09 KS + LS De fotograaf komt.    

di 24/09 6LA Zwemmen VM schoolbus  

6LB Zwemmen NM schoolbus  

do 26/09 3 KA en 3 KB Op stap met kabouters (eco-centrum te Diest) 13 u schoolbus €2 

vrij 27/09 KS + LS Uiterste dag binnenbrengen geld abonnementen/tijdschriften    

LS Te Gekke Warandehappening (info volgt)    

za 28/09 –  

zo 29/09 

KS + LS Levensloop   (info volgt)    

ma 30/09 2KK, 3KA + 3KB Kleutersporthappening te Diest  (Info volgt) NM bus €2 

Verklaring van de afkortingen:  K = kleuterklas;  L = leerjaar;  KS = kleuterschool;  LS = lagere school;  VM = voormiddag;  NM = namiddag 

 

• Donderdag 24 oktober 2019: Grootouderfeest  

• Vrijdag 3 april 2020 – zondag 5 april 2020:  Weekend voor de feestelingen als voorbereiding van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd ( 6L )  

• Zaterdag 4 april 2020:  Activiteitendag ter voorbereiding op het Lentefeest ( 2L )                                                  

• Zondag 5 april 2020: Feest van de Vrijzinnige Jeugd + Lentefeest.  (2L + 6L) 

• Maandag 27 april t.e.m. donderdag 30 april 2020: sportklassen te Waregem  

• Zondag 10 mei 2020: Plechtige communie  

• Zondag 24 mei 2020 : Eerste communie 

• Zondag  14 juni 2020: Schoolfeest  

• Zaterdag 20 juni 2020: afscheidsfeest 6de leerjaar 

• Maandag 29 juni 2020: proclamatie 6de leerjaar 



• Woensdag = fruitdag!  

• Het ‘Oog voor lekkers’ project start in oktober.  In september krijgen de kinderen appels.  Schil(groot)ouders gezocht! 

• Gelieve niet te parkeren op de terreinen achter de schoolgebouwen. Deze parking is enkel toegankelijk voor houders van een ma chtiging. 

Op het Jagersveld bevindt zich parkeergelegenheid op wandelafstand van de school. 

• Graag helpen we de leerlingen die met de fiets naar school komen al een eindje op weg.  De fietsenstalling bevindt zich nu na ast het oude 

kleuterschoolgebouw, aan de chirozijde.  De leerlingen kunnen de fietsenstalling als volgt bereiken: 

- vanuit de Dorpsstraat: langs de onverharde weg die zich naast/achter de school bevindt; 

- vanuit de Zandstraat: door het bos, gelegen achter de chiroterreinen. 

                          Na het parkeren van hun fiets kunnen de leerlingen via de kleuterspeelplaats de speelplaats van de lagere school bereiken. 

 

• GBS Molenstede zet in op Milieu op School (MOS) 

We streven naar een afvalvrije school!  Gelieve daarom een koekendoosje, een brooddoos en een hervulbare drankfles mee te geven naar 

school en extra verpakkingen te vermijden. 

We dragen graag bij aan een schone buurt en nemen daarom deel aan het project Mooimakers.  Maandelijks maken de leerlingen het 
speelbos, de school en de nabije omgeving van de school zwerfvuilvrij.  

 

 

KiVa-slogan van de maand: “ Wij hebben respect voor elkaar! ” 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Het schoolteam 


