
 

 

 

  

 

 

 

 

 

DO 1 

Welkom allemaal! 

Ook zeker een warm welkom aan de nieuwe instappers en 

nieuwe leerlingen. 

VR 2 Laatste dag inschrijven warme maaltijden 

ZA 3  

ZO 4  

MA 5 
Start warme maaltijden 

LS | 11.00 uur | Startviering in de kerk van Erps 

DI 6 

Start schoolfruit 

LS | 19.30 uur | Klasinfo 

L2 – L3 | 20.30 uur | Info over de boerderijklassen 

WO 7 KS | 19.30 uur | Klasinfo 

DO 8 L5 | Uitstap museum van natuurwetenschappen 

VR 9 
OR | Breng je mooiste glimlach mee. De foto’s voor de 

kalender van de ouderraad worden vandaag genomen.  

ZA 10  

ZO 11  

MA 12 L4 en L2 | Zwemmen 

DI 13 

Schoolfruit 

Personeelsvergadering voor de leerkrachten. Er is geen studie 

vandaag. 

OR | 20.30 uur | Eerste ouderraad van het jaar. Iedereen 

welkom. 

WO 14 L4 | ‘Natuurpunt’ op bezoek in onze klas 

DO 15  

VR 16 L4 | Uitstap milieuboot 

ZA 17  

ZO 18  

MA 19 

L4 | Voetgangersexamen (VM) 

LS | Leerlingenraad om 12.40 uur 

L4 en L2 | Zwemmen 

DI 20 Schoolfruit 

WO 21  

DO 22 LS | Kick off ‘High Five project. Meer info volgt. 

VR 23 L5-L6 | Start blazersklas om 15.45 uur 

ZA 24  

ZO 25  

MA 26 

OR | Start verdeling kalenders 

K3 | Workshop ‘Eerste filmstapjes’ op school 

L4 en L2 | Zwemmen 

DI 27 Schoolfruit 

WO 28 
KS + LS | Breng jouw sport naar school. Je mag naar school 

komen in jouw favoriete sportoutfit. 

DO 29  

VR 30 
LS | Scholenveldloop 

L5 en L6 | Blazersklas 



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Weetjes 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 3 oktober: 

Facultatieve vrije dag. Er is geen opvang op school. 

 

Zaterdag 15 oktober: 

Klusjesdag op school voor ouders die zich een uurtje of langer kunnen 

vrijmaken tussen 10.00 uur en 16.00 uur. 

 

Vrijdag 21 oktober: 

Pedagogische studiedag voor de leerkrachten.  

Er is geen opvang op school. 

 

Zaterdag 22 oktober: 

Quiz door de ouderraad. 

 

Woensdag 26 oktober: 

Grootouderfeest KS  

 
- We zijn blij om iedereen terug te zien na 2 lange maanden vakantie. 

De juffen en de meesters zijn helemaal klaar om samen een heel 

schooljaar op weg te gaan. 

 

- We verwelkomen vanaf september juf Tessa (kinderverzorgster), juf 

Hanne (K1), juf Sarah VdH (L5-L6) en meester Sam (gym) in onze 

school. Samen met alle andere juffen en meesters worden zij een 

stukje van ons schoolteam.  

 

- Zorg je ervoor dat in september jouw gymoutfit in orde is: een        

gym T-shirt van de school, een zwarte of donkerblauwe short en 

sportschoenen (non marking sportzolen) of gympantoffels. Heb je 

nog geen gym T-shirt van de school? Dan zorgen meester Sam en 

meester Marc daarvoor. Een gym T-shirt kost 6 euro en wordt 

aangerekend via de schoolfactuur. Dit alles bewaren we in de klas 

in een gymzak van de school die je van jouw juf of meester krijgt. 

 

Mater Dei, 

Een school… 

- waar we goesting hebben om te leren en te leven 

- waar we kijken door een positieve bril 

- waar we geloven in onze eigen harmonische groei 

- waar we ontdekken en ondernemen 

- waar we bewegen en doen bewegen 

- waar we samen zorgen voor een glimlach op ieders gezicht! 

 

Vorig schooljaar hebben we stappen gezet in het verhaal van ontdekken 

en ondernemen. Ook dit jaar gaan we nog verder aan de slag om dit deel 

van onze visie verder uit te werken. 
 

Naar aanleiding van de Digisprong en KOALA zullen ook de mediakundige 

ontwikkeling en het werken aan een breder taalbeleid uitgebreider aan 

bod komen dit schooljaar. 

 


