
 

Datum Klas Activiteit Tijdstip Vervoer 

do 30/01 – do 06/02 LS week van de poëzie   

ma 03/02 6A + 6B info-avond relationele en seksuele vorming i.s.m. Pimento 19.00 u. – 21.00 u.  

di 04/02 Juf Sybil bezoek aan het stadsmuseum in Diest VM schoolbus 

 Juf Ruth bezoek aan het stadsmuseum in Diest NM schoolbus 

 1L + 2B zwemmen  NM schoolbus 

 4A zwemmen VM schoolbus 

do 06/02 Juf Ruth zwemmen voor de 3de kleuterklas VM schoolbus 

 Juf Sybil zwemmen voor de 3de kleuterklas  NM schoolbus 

ma 10/02 KS + LS facultatieve verlofdag.   

di 11/02 Juf Mieke + juf Ann bezoek aan het ziekenhuis VM schoolbus 

 KS + LS dikke truiendag: We doen een extra trui aan en draaien de 
verwarming een graad minder. (info volgt) 
 

  

 6A zwemmen VM Schoolbus 

 6B zwemmen NM schoolbus 
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vrij 14/02 1L + 2L Naar “de tovenaar van Oz “ in het CC te Beringen (boterhammen 
meebrengen) 

VM bus cc 

vrij 14/02 6A + 6B naar Technopolis te Mechelen hele dag bus 

vrij 14/02 – vrij 21/02 KS + LS week van de diversiteit    

di 18/02 2A + 2B info-avond voor de ouders van de eerste communicantjes in 
de kerk 

19.00 u.  

 3L zwemmen VM schoolbus 

 4B zwemmen NM schoolbus 

 5B Zwemmen NM schoolbus 

 6L info-avond overstap secundair onderwijs i.s.m. het CLB 19.00 u.   

vrij 21/02 KS + LS carnaval op school! We mogen verkleed naar school komen en 
hoeven  geen boterhammen mee te brengen. 

  

ma 24/02 – zo 01/03 KS + LS krokusvakantie   

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

 
 Woensdag = fruitdag!  Deze maand ‘Fruit on Wheels!’: kiwi, wortel, appelVoor de sportklassers die in schijven betalen: Gelieve een tweede storting van €60,00 te doen op 

rekeningnummer: BE32 7512 0907 9702  voor 21 februari 2020.  

 Zaterdag 21/03: Quiz oudercomité 

 Vrijdag 13/03: Boekenbeurs op onze school 

 Dinsdag 03/03: info-avond schoolbekwaamheid voor de 3de kleuterklas om 19.30 u. 

 Van 03/03 t.e.m. 20/05: inzamelactie plastic dopjes (info volgt) 

KiVa-slogan van de maand: “We laten niemand in de steek!” 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Het schoolteam  


