
 

 

 

 

 

 

 

 

DI 1 Allerheiligen 

WO 2 Allerzielen 

DO 3  

VR 4  

ZA 5  

ZO 6 Einde herfstvakantie 

MA 7 

K0 | Welkom aan de nieuwe instappers 

L4 – L2 | Zwemmen 

KS en LS | Vanaf vandaag (tot aan de paasvakantie) dragen 

we ons fluohesje van de school bij verplaatsingen naar 

en van school. 

DI 8 Schoolfruit 

WO 9 Schoolfruit | Project ‘Eet gezond het hele jaar rond’ 

DO 10 Schoolfruit | Project ‘Eet gezond het hele jaar rond’ 

VR 11 Wapenstilstand – Vrije dag. Er is geen opvang op school. 

ZA 12 Schoolrestaurant van 17.30 uur – 20.00 uur 

ZO 13 Schoolrestaurant van 11.30 uur – 14.00 uur 

MA 14 L4 – L2 | Zwemmen 

DI 15 

Schoolfruit 

L6A | Workshop democraCITY in Kortenberg (NM) 

OR | Ouderraad om 20.30 uur 

LS | Typeles om 15.45 uur (Uitsluitend voor ingeschreven leerlingen) 

LS |19.00 uur | Online inschrijven oudercontacten via doorgestuurde 

weblink. 

WO 16 Schoolfruit | Project ‘Eet gezond het hele jaar rond’ 

DO 17 
Schoolfruit | Project ‘Eet gezond het hele jaar rond’ 

L6B | Workshop democraCITY in Kortenberg (VM) 

VR 18 
KS – LS | Schoolfotograaf 

L4 – L5 – L6 | Geen blazersklas 

ZA 19  

ZO 20  

MA 21 

LS | Leerlingenraad 

KS | Animatie rond sociale vaardigheden 

L4 – L2 | Zwemmen 

DI 22 

Schoolfruit 

L6 | Uitstap Vlaams Parlement (VM) 

LS | Typeles om 15.45 uur (Uitsluitend voor ingeschreven leerlingen) 

KS |19.00 uur | Online inschrijven oudercontacten via 

doorgestuurde weblink. 

WO 23 
Schoolfruit | Project ‘‘Eet gezond het hele jaar rond’ 

LS | Oudercontact 

DO 24 

Schoolfruit | Project ‘Eet gezond het hele jaar rond’ 

L1 | Uitstap Provinciaal Domein Kessel-Lo: Eekhoorntjespad 

L5 | Uitstap museum Natuurwetenschappen in Brussel 

VR 25 
L3 |Bezoek aan het gemeentehuis (NM) 

L4 - L5 – L6 |Blazersklas 

ZA 26  

ZO 27  

MA 28 L2 - L4 | Zwemmen 

DI 29 Schoolfruit 

WO 30 
Schoolfruit | Project ‘Eet gezond het hele jaar rond’ 

KS | Oudercontact 



 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

 

 
  

Donderdag 22 december 

 

 

 

 

 

Eén keer per maand komen Rikki, Anni en hun vrienden naar onze 

school. Ze leren onze kleuters werken aan hun sociale vaardigheden. 

 

 

 

 

  

 

- Vanaf 7 november dragen we steeds ons fluohesje van de 

school bij verplaatsingen van en naar school. Bij een verloren 

hesje rekenen we 6 euro aan op de schoolfactuur. 

 

- Op de herfstklusdag van oktober konden we rekenen op de 

hulp van enkele ouders om onze school en speelplaats 

‘herfstklaar’ te maken. Een stevige dankjewel daarvoor! 

 

- Project ‘Eet gezond het hele jaar rond’ 

Samen met de gemeente Kortenberg en de Koning 

Boudewijnstichting zullen alle kinderen van onze school, de 

Boemerang en Hertog Jan vanaf woensdag 9 november 

wekelijks twee maal een stuk fruit aangeboden krijgen. 

Fruitmama’s zullen elke woensdag en donderdag het 

schoolfruit verdelen en naar elke klas brengen. Vanuit het 

project wordt verwacht dat de leerkracht het fruit, samen met 

de kinderen, opeet in de klas. Zo kan de leerkracht ‘een 

voorbeeld’ zijn en kunnen we aandacht vestigen op gezonde 

voeding. 

Ook de wekelijkse bedeling van schoolfruit op dinsdag blijft 

verder lopen als je daarvoor intekende. 

 

 

 

 

 

Oktober: Respect 
voor elkaar en 
durven STOP  

zeggen 

November: Leren 
omgaan met  
verschillen 

Beste leerling van de lagere school, 

Ik doe mee aan High Five! 

Jij ook? 

Na de vakantie kan je bonuspunten verdienen. 

Joepie! 



 

 

 
 


