
 

 

 

 

DI 28 

KS | Inschrijven ‘oudercontact op vraag’ via doorgestuurde link vanaf 

19.00 uur 

Inschrijvingen | Start aanmeldingsperiode voor nieuwe 

inschrijvingen schooljaar 2023-2024 

Schoolfruit 

WO 1 
Complimentendag 

Schoolfruit project ‘Gezonde voeding’ 

DO 2 

Schoolfruit project ‘Gezonde voeding’ 

OR | Lezing: Digitale wereld van jongeren om 20.00 uur 

Start Online Ticketverkoop Schoolfeest  

VR 3 
L3 | Bezoek aan de bib met de fiets. 

L456 | Blazersklas 

ZA 4  

ZO 5  

MA 6 Geen zwemmen! 

DI 7 Schoolfruit 

WO 8 
Schoolfruit project ‘Gezonde voeding’ 

KS | Oudercontact op vraag 

DO 9 
L3 | Sportkompas project in de de sporthal van Erps-Kwerps 

Schoolfruit project ‘Gezonde voeding’ 

VR 10 L456 | Blazersklas 

ZA 11  

ZO 12  

MA 13 Geen zwemmen! 

DI 14 
Schoolfruit 

OR | Vergadering om 20.30 uur 

WO 15 Schoolfruit project ‘Gezonde voeding’ 

DO 16 
LS | Kangoeroewedstrijd (Inschrijvingen zijn afgesloten) 

Schoolfruit project ‘Gezonde voeding’ 

VR 17 KS – LS | Generale repetitie in GC Colomba (niet voor K0 en K1) 

ZA 18 Schoolfeest 17.00 uur 

ZO 19 Schoolfeest 11.00 uur en 14.30 uur 

MA 20 Facultatieve vrije dag  

DI 21 

Schoolfruit 

L6 |  Inschrijven oudercontact BaSO-fiche via doorgestuurde link 

vanaf 19.00 uur 

Inschrijvingen | Einde aanmeldingsperiode voor nieuwe 

inschrijvingen schooljaar 2023-2024 

WO 22 Schoolfruit project ‘Gezonde voeding’ 

DO 23 
L4 – L6 | Uitstap Technopolis 

Schoolfruit project ‘Gezonde voeding’ 

VR 24 
L456 | Geen blazersklas. De les wordt verschoven. Info volgt later. 

OR | Lasagneverkoop  

ZA 25  

ZO 26 Zomertijd 

MA 27 
L3 – L1 | Zwemmen 

LS | Leerlingenraad 

DI 28 Schoolfruit 

WO 29 

K0 | Openklasdag voor de instappers van Pasen 

L6 | Oudercontact rond BaSO-fiche 

Schoolfruit project ‘Gezonde voeding’ 

DO 30 
LS | Paasviering in de kerk van Erps om 11.00 uur 

Schoolfruit project ‘Gezonde voeding’ 

VR 31 
KS – LS | Op zoek naar paaseieren 

L1 – L2 | Kronkeldidoe (VM) + sport en spel (NM) 



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Weetjes: 

 

2 maart 

Lezing ouderraad  
rond de digitale wereld van jongeren. 

 

 

 

 

 

18 en 19 maart 

Schoolfeest 
 

 

 

20 maart 

Vrije dag 
 

 

 

 

 

24 maart 2023 

Lasagneverkoop ouderraad 
 

22 april 

Lenteschoonmaak op school 
Iedereen welkom om een uurtje of langer te helpen  

om onze school weer wat op te frissen. 

 

 

Tijdens de week van de 

vrijwilliger willen wij al onze 

vrijwilligers in de schijnwerpers 

zetten. Samen met hen bloeit 

en groeit onze school.  

We kunnen niet zonder hen! 

 
 Dankjewel aan de 

fruitouders die elke week 

meehelpen om het fruit te schillen en/of te verdelen aan onze 

kinderen. 

 Dankjewel aan de schoolstraattoezichters die een heel jaar lang de 

veiligheid rond onze schoolomgeving mee bewaken. 

 Dankjewel aan de vrijwilligers die onze anderstalige leerlingen op 

weg helpen om zich snel thuis te voelen in onze school. 

 Dankjewel aan de vrijwilligers die wekelijks mee naar en in het 

zwembad gaan om onze kinderen te begeleiden. 

 Dankjewel aan de vrijwilligers die wekelijks enkele toezichten voor 

hun rekening nemen. 

 Dankjewel aan de vrijwilligers die kinderen begeleiden met hun 

huiswerk. 

 Dankjewel aan de ouders die een handje toesteken aan onze 

activiteiten zoals schoolfeest, grootouderfeest, schoolrestaurant, 

klusdagen, verkeersproeven, … 

 Dankjewel aan de ouders die zich mee inzetten om klasactiviteiten 

en uitstappen te ondersteunen of te begeleiden. 

 Dankjewel aan de leden van de ouderraad en onze klasouders. 

 Dankjewel aan de leden van onze schoolraad en ons schoolbestuur. 

 Dankjewel aan al die enthousiaste handen.  

Onze school wordt er alleen maar mooier van! 

 


