
 

 

 

 

ZO 1 Dag van de arbeid 

MA 2 

L2 | Meester op de fiets (VM) 

L4 | Meester op de fiets (NM) 

L2-L3 | Zwemmen 

DI 3 

L1 | Meester op de fiets (VM) 

L3 | Meester op de fiets (NM) 

Schoolfruit 

OR | 20.30 uur op school 

WO 4 

L3-L4 | Vertrek creaklassen aan de sporthal om 9.00 uur (verzamelen 

vanaf 8.30 uur) 

K2-K3 | Mamafeest om 11.15 uur op school. 

DO 5 L5 | Workshop ‘digitale wolven’ op school 

VR 6 

L3-L4 | Aankomst creaklassen op school rond 16.15 uur 

L5-L6 | Oriëntatieloop en fietstocht naar Kessel-Lo 

L5 | Blazersklas 

ZA 7 Vormsel om 15.00 uur in de kerk van Kortenberg 

ZO 8 Hoera voor alle mama’s, moekes, ….! 

MA 9 L2-L3 | Zwemmen 

DI 10 

L1 | Uitstap naar Museum M 

L3 | Uitstap naar Kessel-Lo  ‘Vogels en hun nesten.’ 

L5 | MST op school (vaccinaties) – VM 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten. Er is geen studie 

vandaag. 

Schoolfruit 

WO 11  

DO 12 L5-L6 | Levend verkeerspark 

VR 13 Vrije dag voor de leerlingen en leerkrachten 

ZA 14  

ZO 15  

MA 16 L2-L3 | Zwemmen 

DI 17 
L5 | Europamarkt voor ouders van 15.35 uur tot 16.30 uur 

Schoolfruit 

WO 18 K0 | Openklasdag 

DO 19  

VR 20 
L3-L4 | Sportdag  

L4-L5 | Blazersklas 

ZA 21 Welkom op ons schoolfeest tussen 11 uur tot 17 uur 

ZO 22 
Welkom op ons schoolfeest tussen 11 uur tot 17 uur 

OR | Ontbijtactie  

MA 23 

L2-L3 | Zwemmen 

L5B | Uitstap militaire luchtvaartbasis (VM) 

L6 | Workshop Core rond energie (op school) 

DI 24 

L5A: workshop Nooby.tech op school 

L5B: Uitstap ‘Wereld van Kina’ in Gent 

L3456 |19.00 uur | Online inschrijven oudercontacten via 

doorgestuurde weblink.  

Schoolfruit 

WO 25 Pedagogische studiedag. Vrije dag voor de leerlingen. 

DO 26 Hemelvaartsdag. Vrije dag. 

VR 27 Brugdag. Vrije dag. 

ZA 28  

ZO 29 9.30 uur | Eerste communie in de kerk van Erps 

MA 30 

L5A | Uitstap militaire luchtvaartbasis (VM) 

K0 | Welkom aan de nieuwe instappers 

L2-L3 | Zwemmen 

DI 31 
Schoolfruit 

OR | 20.30 uur op school 



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

Welkom op ons schoolfeest, het circusfeest! 

Dit jaar treden onze kinderen niet op. 

 

L6 zorgt wel voor minimusical ‘Circus Wervelwind’ 

op zaterdag en zondag om 13.00 uur en om 15.00 uur. 

 

Op zaterdag en zondag tussen 11 uur en 17 uur kan iedereen genieten van 

een gezellig feest op school met spelen, springkastelen, eten, drinken, …. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- er morgen weer heel wat helpende handen van ouders meehelpen 

met de lenteklusdag? Dankjewel daarvoor! 

- de ouderraad weer een nieuwe ontbijtactie organiseert? Zin in een 

lekker, gezond en uitgebreid ontbijt of wil je er iemand mee 

verrassen? Bestel dan zeker dit overheerlijk ontbijtpakket op zondag 

22 mei.  

De opbrengst van deze actie gaat naar speelgoed voor de 

speelbakken op de speelplaats en speelplaatsmeubilair. 

- de oudercontacten van L3456 doorgaan op 1 juni? 

- de oudercontacten van de KS, L1 en L2 doorgaan op 15 juni? 

- de proefwerkenperiode voor L3, L4, L5 en L6 start op 13 juni en 

eindigt op 24 juni? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


