
 

 

 

 

 

 

 

DO 1 
L5 - L6 | STEM-olympiade 

Schoolfruit (project) 

VR 2 
K2 - K3 | Rollebolle in Kortenberg (NM) 

L4 - L5 - L6 | Blazersklas 

ZA 3  

ZO 4  

MA 5 L4 – L2 | Zwemmen 

DI 6 

Hij komt … hij komt …. die lieve goede Sint 

L6 | Sintfilm in Leuven 

LS | Typles op school  om 15.45 uur (Uitsluitend voor 

ingeschreven leerlingen) 

Schoolfruit  

WO 7 Schoolfruit (project) 

DO 8 Schoolfruit (project) 

VR 9 L4 - L5 - L6 | Blazersklas 

ZA 10  

ZO 11  

MA 12 
L4 – L2 | Zwemmen 

L1 | Medisch schooltoezicht in Leuven 

DI 13 
OR | Vergadering om 20.30 uur 

Schoolfruit 

WO 14 Schoolfruit (project) 

DO 15 
Schoolfruit (project) 

KS | Hopsakee op school 

VR 16 L4 - L5 - L6 | Blazersklas 

ZA 17  

ZO 18  

MA 19 L4 – L2 | Zwemmen 

DI 20 
L3 – L4 | Bewegingsdag 

Schoolfruit 

WO 21 
K0 | Openklasdag voor de instappers van januari 

Schoolfruit (project) 

DO 22 

LS | Kerstviering in de kerk van Erps om 11.00 uur 

OR | Winterpret van 15.35 uur tot 21.00 uur 

Schoolfruit (project) 

VR 23 KS | Kerstviering op school 

ZA 24  

ZO 25 Kerstmis 

MA 26 Start kerstvakantie 

DI 27  

WO 28  

DO 29  

VR 30  

ZA 31 Oudjaar 



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Weetjes 

 

Winterpret: 

Donderdag 22 december 2022 tussen 15.35 uur en 21.00 uur 

 

Met optreden van onze blazersklassen 

 
 

 en een gelegenheidskerstkoor van leerlingen uit de lagere school. 

 

 

Vrijdag 20 januari 2023: 

 

Pedagogische studiedag voor de leerkrachten. 

Er is geen opvang op school die dag. 

 

 

 

Zaterdag 21 januari 2023: 

 

Kijk-In kleuterschool voor de nieuwe instappers 

van geboortejaar 2021 

 

 
 

 

 
- Dankjewel voor jouw aanwezigheid op ons schoolrestaurant. De fijne 

babbels, de pluimen en de hulp van heel wat ouders maakten er 

een aangename editie van. 

 

- Dankjewel aan de ouderraad voor de geschenkbon die  

al onze klasleerkrachten kregen. Hiermee kunnen onze 

leerkrachten hun aanbod in de klassen uitbreiden om al 

onze kinderen extra fijne en uitdagende groeikansen te 

bieden. 

 

- Er liggen weer heel wat verloren voorwerpen in de blauwe kast aan 

het kleine poortje. Kom zeker langs tijdens de maand december om 

jouw persoonlijke spullen weer mee naar huis te nemen, want tijdens 

de kerstvakantie verzamelen we alles wat overblijft om te schenken 

aan een goed doel. 

 

- Superheld Five laat weten dat je vanaf nu op vrijdag tussen 13.15 uur 

en 13.40 uur jouw beloning kan ophalen aan het secretariaat als je 

reeds 300 munten verdiende. Je dient eerst de aanvraag in op het 

platform van www.ikhighfive.be.  

 

Zichtbaarheid van onze leerlingen op weg naar school 

in de donkere dagen vinden we levensbelangrijk.  

Ook superheld Five wil het dragen van een fluohesje 

mee aanmoedigen en belonen. Hiervoor slaat Five de 

handen in elkaar met Jeugd YouTubers CEMI. 

Tussen 7 november en 17 februari zijn er 5 Fluo-Attack-

Dagen. De kinderen weten niet welke dagen dit zijn. 

Op deze dagen krijgen ze bij het dragen van hun 

fluohesje extra munten van de klasleerkracht. 

 


