
 

Datum Klas Activiteit Tijdstip Vervoer Kostprijs 

1/03 - 31/03 

 

KS + LS Jeugdboekenmaand ‘Lezen is een feest!’    

di 02/03 1LA+B zwemmen VM schoolbus 1 euro 

3LB zwemmen 
 

VM schoolbus 1 euro 

do 04/03 6L Pimento: vorming relaties en seksualiteit Ganse dag  Betaald door het 
oudercomité 

van 8/03 
t.e.m. 12/03 

LS Pantoffelweek: de lln brengen deze week hun pantoffels mee voor in de klas. 
Lekker gezellig! 

   

di 09/03 1LA+B zwemmen VM schoolbus 1 euro 

4L zwemmen NM schoolbus 1 euro 

do 11/03 3KK zwemmen voor de kleuters van 3 KA en 3 KB VM schoolbus 1 euro 

vrij 12/03 KS + LS Bednet pyjamadag: Wie wil, mag in zijn of haar pyjama naar school komen.  Ganse dag   

ma 15/03 LS Rapport 2 +  oudercontact op uitnodiging (info volgt)          

di 16/03 5LB zwemmen VM schoolbus 1 euro 

6LA+B zwemmen NM schoolbus gratis 
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di 23/03 2L zwemmen VM schoolbus 1 euro 

3LA zwemmen NM schoolbus 1 euro 

5LA zwemmen NM schoolbus 1 euro 

do 25/03 juf Ilse/Annabel Op bezoek bij kip Cato (eco-centrum te Diest) VM schoolbus 2 euro 

Vrij 26/03 Juf Ann/Ilse Naar het Vinne te Zoutleeuw: ‘Vogel wil ergens anders wonen.’ Ganse dag Bus 15 euro 

di 30/03 1LA+B zwemmen VM schoolbus 1 euro 

3LB zwemmen 
 

VM schoolbus 1 euro 

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

 

Voor de zeeklassers: Gelieve de laatste schijf van €70 of het volledige bedrag van €210 te betalen voor 10 april 2021 op het rekeningnummer: 

BE32 7512 0907 9702 

 Onze school zamelt het hele jaar door huishoudbatterijen in.  Gelieve thuis, bij familie, vrienden,... uit te kijken naar gebruikte batterijen.  

Deze mogen steeds worden meegegeven naar school.   

 De Zespri Kiwistickertje mogen ook het hele jaar door mee naar school gebracht worden.                                                                               

We sparen ze voor leuke ballen voor elke klas.  

 Woensdag = fruitdag!   

 We willen graag iedereen in de bloemetjes zetten voor jullie deelname tijdens de actie van Helm Op Fluo Top!                                                                                   

We roepen op om jullie ook nu zichtbaar en veilig naar en van school te verplaatsen!  

Geluksvogel-slogan van de maand: “ Je mag zijn wie je bent! ”  

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Het schoolteam  


