
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI 30 

Schoolfruit 

KS | Inschrijven digitale oudercontacten via doorgestuurde 

weblink vanaf 19 uur 

WO 1  

DO 2 

Afgelast | L3 | Verhalenwandeling in Kortenberg (NM) 

Afgelast | L5 | Museum van natuurwetenschappen  

OR | 20.30 uur online vergadering 

VR 3  

ZA 4  

ZO 5 

  

Laatste dag om bestellingen door te geven voor de 

kerstactie. 

MA 6 

Sinterklaasfeest 

Afgelast | L2 en L4 | Zwemmen 

KS | Digitale oudercontacten 

DI 7 
Schoolfruit 

KS | Digitale oudercontacten 

WO 8 KS | Digitale oudercontacten 

DO 9 
L1 | MST in Leuven (VM) 

KS | Digitale oudercontacten 

VR 10  

ZA 11  

ZO 12  

MA 13 Afgelast | L2 en L4 | Zwemmen 

DI 14 
Schoolfruit 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten.  

WO 15  

DO 16  

VR 17 Afgelast | OR | Winterpret 

ZA 18  

ZO 19  

MA 20 Afgelast | L2 en L4 | Zwemmen 

DI 21 Schoolfruit 

WO 22 Afgelast | Openklasdag | Meer info volgt. 

DO 23 LS | Alternatieve kerstviering op school 

VR 24 
De school eindigt om 12.10 uur | Er is geen opvang 

voorzien. 

ZA 25 Kerstmis 

ZO 26  

MA 27 Start kerstvakantie 

DI 28  

WO 29  

DO 30  

VR 31 Oudjaar 



 

 

 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

 
22 januari 2022:  

Kijk-In kleuterschool voor de nieuwe instappers  

van geboortejaar 2020 

 
 

 

 
- de voorbije weken niet eenvoudig waren voor ons schoolteam? We 

moesten vaak onverwacht en snel schakelen, we moesten 

leerlingen en leerkrachten missen, we namen extra toezichten bij in 

ons pakket, we hebben klassen moeten opvangen, we 

organiseerden afstandsonderwijs en online lesmomenten, we 

probeerden kinderen zo goed mogelijk op te volgen op afstand als 

ze langere tijd afwezig waren door quarantaines,…. 

Dankjewel aan ons topteam om dit steeds op een positieve manier 

te blijven dragen. 

Dankjewel aan onze ouders voor het vertrouwen in onze school, ook 

op deze moeilijke momenten. 

- onze instrumenten van de blazersklas helaas nog steeds in hun 

koffer moeten blijven? We geven jullie zeker een seintje als we weer 

mogen blazen. 

- op vrijdag 24/12 de school gedaan is om 12.10 uur? Er zal ook geen 

opvang zijn in de namiddag.  

- de oudercontacten van de kleuterschool ook online zullen 

doorgaan? Denken jullie er aan om zeker online aanwezig te zijn op 

het ingetekende uur? Het is niet fijn voor onze leerkrachten als ze 

voor hun scherm moeten wachten omdat ouders het vergeten zijn. 

- de ouderraad heel wat materiaal aangekocht heeft bij Sinterklaas 

voor onze kleuterschool en lagere school? Onze klas van ‘ontdekken 

en ondernemen’ heeft nu heel wat extra materiaal om op 

ontdekking te gaan. Onze kleuterschool kan binnenkort ook aan de 

slag met een mobiel digibord en muzikale activiteiten zullen ook een 

stuk eenvoudiger gaan met een box in de klas. Ook onze 

gymleerkrachten zijn blij met extra gymmateriaal.  

Dikke dankjewel daarvoor! 

 


