
 

 

 

 

 

 

 

ZA 1  

ZO 2  

MA 3 Vrije dag. Er is geen opvang op school. 

DI 4 
L4 | Werkdag in het Silsombos met natuurpunt (met fiets) 

Schoolfruit 

WO 5 Dag van de leerkracht 

DO 6 L6 | Uitstap milieuboot (NM) 

VR 7 
KS – L1 | Guy’s verteltent 

L456 | Blazersklas 

ZA 8  

ZO 9  

MA 10 
LS | Leerlingenraad 

L4 en L2 | Zwemmen 

DI 11 
Schoolfruit 

OR | Ouderraad om 20.30 uur 

WO 12 L2 en L3 | Boerderijklassen. Verzamelen aan de sporthal om 8.20 uur. 

DO 13 L2 en L3 | Boerderijklassen 

VR 14 

L2 en L3 | Boerderijklassen. Aankomst aan de sporthal voorzien om 

15.30 uur. 

L456 | Blazersklas 

ZA 15 

Herfstklusdag – Heb jij een momentje vrij vandaag? 

Dan ben je welkom om een handje toe te steken tussen 10.00 uur en 

16.00 uur.  

ZO 16  

MA 17 
K0 – K1 | Bosuitstap Tivoli Mechelen (hele dag) 

L4 en L2 | Zwemmen 

DI 18 Schoolfruit 

WO 19 K0 | Openklasdag voor de nieuwe instappers 

DO 20 

L2 | Bosuitstap (hele dag) 

LS | We kleuren onze school vandaag al in met onze 

jeugdbewegingshemden, T-shirts en dassen omdat het morgen 

geen school is. Je mag vandaag in jeugdbewegingskledij naar 

school komen.  

VR 21 

Pedagogische studiedag. Vrije dag voor de leerlingen. Er is geen 

opvang op school. 

Dag van de jeugdbeweging 

Geen blazersklas 

ZA 22 OR | Quiz om 20.00 uur in zaal Atrium te Meerbeek 

ZO 23  

MA 24 

L5 – L6 | Zeeklassen.  

Vertrek aan de sporthal van Erps-Kwerps om 8.15 uur.  

L4 – L2 | Zwemmen 

L3 | Uitstap kriebelbeestjes te Kessel-Lo 

DI 25 
Schoolfruit 

L5 – L6 | Zeeklassen 

WO 26 
L5 – L6 | Zeeklassen 

KS | Grootouderfeest in de sporthal van Erps-Kwerps 

DO 27 L5 – L6 | Zeeklassen. Aankomst aan de school. (info volgt) 

VR 28 
L5 – L6 | American games 

Geen blazersklas 

ZA 29  

ZO 30  

MA 31 Start herfstvakantie 



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Weetjes 

 

Vrije dag  

Maandag 3 oktober 2022 

 

Herfstklusdag 

Zaterdag 15 oktober 2022 

 

Kan je je een uurtje of meer vrijmaken? Dan ben je van harte 

welkom om mee de handen uit de mouwen te steken. 

Deze keer zijn handige handen zeker welkom want er zal heel 

wat getimmerd worden.  

 

Pedagogische studiedag 

21 oktober 2022 

Vrije dag voor de leerlingen 

 

 

Quiz ouderraad 

22 oktober 2022 

Zaal Atrium te Meerbeek 

 

Schoolrestaurant 

Zaterdag 12 en zondag 13 november 2022  

in de polyvalente zaal van Erps-Kwerps 

 

 

 

 

 

 De kalenders van de ouderraad zijn uitverkocht. Hartelijk 

dank voor jullie steun! De opbrengst hiervan gaat naar de 

buitenspeelhoeken van onze kleuterschool. Hiervoor zullen we 

tijdens de herfstklusdag van 15 oktober samen werken. Kom jij 

ook? 

 

 Verluchten en ventileren blijven we belangrijk vinden. Ook als 

het kouder begint te worden zullen we regelmatig de ramen 

of deuren even open zetten. Zorgen jullie voor aangepaste 

kledij? 

 

 We hebben op een maand tijd alweer heel wat verloren 

voorwerpen verzameld. Daarom doen we een warme oproep 

om alle persoonlijke spullen te tekenen. Brooddozen, truien, 

mutsen, handschoenen, sjaals,…horen daar ook allemaal bij. 

En kom gerust een kijkje nemen onder het afdak om de 

verloren voorwerpen weer bij de eigenaars te krijgen. 

 

 De foto’s van vorig schooljaar zijn nog een laatste te keer te 

bewonderen op onze website. Op dinsdag 4 oktober 

verdwijnen ze en maken we plaats voor nieuwe foto’s van dit 

schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 


