
 

 

 

WO 1 

K0 | Welkom aan de nieuwe instappers 

K0 | Infoavond voor de instappers van januari tot juni om 

19.30 uur 

L456 | Einde proefwerkenperiode 

Schoolfruit ‘Project gezonde voeding’ 

DO 2 

Schoolfruit ‘Project gezonde voeding’ 

LS | Vandaag komt de brief mee voor het ‘oudercontact 

op vraag’ van 15 februari 

VR 3 

L3 – L4 | Voormiddag: Alles met de bal in Veltem , 

namiddag: Sport en spel in Erps-Kwerps 

L456 | Blazersklas 

ZA 4  

ZO 5  

MA 6 L3 - L1 | Zwemmen 

DI 7 
Schoolfruit 

OR | Ouderraad om 20.30 uur 

WO 8 Schoolfruit ‘Project gezonde voeding’ 

DO 9 Schoolfruit ‘Project gezonde voeding’ 

VR 10 L456 | Blazersklas 

ZA 11  

ZO 12  

MA 13 

KS + LS | Soepdag in het project ‘Gezonde voeding’. 

LS | Leerlingenraad 

L3 – L1 | Zwemmen 

DI 14 

Schoolfruit 

Valentijnsdag 

KS | Vandaag komt de brief mee voor het 

‘oudercontact op vraag’ van 8 maart. 

WO 15 

K0 | Openklasdag voor de instappers van de 

krokusvakantie. 

LS | Oudercontact. (Zie brief van donderdag 2.02) 

Schoolfruit ‘Project gezonde voeding’ 

DO 16 Schoolfruit ‘Project gezonde voeding’ 

VR 17 LS | Carnavalstoet met bezoek aan het rusthuis 

ZA 18  

ZO 19  

MA 20 Start krokusvakantie 

DI 21  

WO 22  

DO 23  

VR 24  

ZA 25  

ZO 26  

MA 27 
K0 | Welkom aan de nieuwe instappers 

L3 – L1 | Zwemmen 

DI 28 Schoolfruit 



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Weetjes 

 
Donderdag 2 maart 2023 om 20.00 uur 

Lezing georganiseerd door de ouderraad: 

‘Duik in het digitale leven van onze kinderen!’ 

 

Woensdag 8 maart 2023 

Oudercontact KS  

 

18 en 19 maart 2023 

 
Maandag 20 maart 2023 

Vrije dag. Er is geen opvang voorzien. 

 

Vrijdag 24 maart 2023 

Lasagneverkoop ouderraad 
 

Inschrijvingen NIEUWE kleuters en leerlingen voor schooljaar 2023-2024. 

  

https://kortenberg.aanmelden.in  

 

 

 

 

   
We zien dat heel wat leerlingen voldoende munten gespaard hebben om een 

LED-ventiel voor de fiets op te halen. 

 

Hoe krijg ik een LED-ventiel voor de fiets? 

 Je logt in op https://www.ikhighfive.be 

 Schoolcode: 3070MTR 

 Vul jouw klas en klasnummer in. 

 Vul het paswoord in dat je zelf bedacht hebt.   

 Klik op ‘Mijn beloningen’.   

 Klik op de balk om je LED-ventiel aan te vragen’. 

o Voor een eerste LED-ventiel heb je 300 munten nodig. 

o Vanaf 1 februari kan je het tweede LED-ventiel 

aanvragen als je nog eens 400 munten verzamelde. 

Na de aanvraag kan jouw kind elke vrijdag tussen 13.15 uur 

en 13.40 uur het LED-ventiel komen ophalen op het 

secretariaat. 

Ook kinderen die alleen te voet naar school komen krijgen 

het LED-ventiel als ze voldoende munten verzamelden. 

Heb je toch nog problemen? Dan helpen wij jou graag 

verder op maandag, dinsdag of woensdag na klasdag. 

 
Project gezonde voeding.  

Er werd op de winterpret en op de kerstmarkt in Kortenberg  geld 

ingezameld voor het project 'gezonde voeding voor iedereen'. 

Alle kinderen van onze school genieten sinds begin november ook van 

dit project. Op woensdag en donderdag krijgt iedereen van onze school 

een stuk fruit. 

 

Op maandag 13 februari staat er een extra actie op het programma in 

functie van het project. Elk kind krijgt een beker soep aangeboden. 

https://kortenberg.aanmelden.in/
https://www.ikhighfive.be/

