
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR 1 
Hoera! De paashaas komt langs op onze school. 

L4-L5 | Blazersklas 

ZA 2  

ZO 3  

MA 4 Start paasvakantie 

DI 5  

WO 6  

DO 7  

VR 8  

ZA 9  

ZO 10  

MA 11  

DI 12  

WO 13  

DO 14  

VR 15  

ZA 16  

ZO 17 Pasen 

MA 18 Paasmaandag – Einde paasvakantie 

DI 19 

K0 | Welkom aan de nieuwe instappers 

Schoolfruit 

KS en LS | De fluohesjes worden vrijblijvend verzameld bij de 

klasleerkracht (zie onder) 

WO 20 
L3-L4 |19.00 uur|  Infoavond Creaklassen voor kinderen en 

ouders 

DO 21 Secretaressedag 

VR 22 L4-L5 | Blazersklas 

ZA 23  

ZO 24  

MA 25 
L2 en L3 | Zwemmen 

K2 | NM | Workshop Gloob en Teo op school 

DI 26 Schoolfruit 

WO 27  

DO 28 L3 | NM | Sportkompas in de sporthal van Erps-Kwerps 

VR 29 

L5 | Uitstap naar Parlamentarium in Brussel 

K0-K1 | NM | Bib in de klas 

L4-L5 | Blazersklas 

ZA 30 Lenteklusdag op school tussen 10.00 uur en 16.00 uur 



 

 

 

Noteer alvast in je agenda: Wist je dat: 

Zaterdag 30 april  

Lenteklusdag op school 

Heb je een vrij momentje op 30 april? 

Dan ben je welkom op school om een 

handje toe te steken tussen 10.00 uur en 

16.00 uur. Een uurtje helpt ons ook al 

veel. Dankjewel. Meer info volgt. 

 

Woensdag 4 mei 

Mamadag voor de mama’s van K2 en K3 (info volgt 

 

Zaterdag 21 en zondag 22 mei 

Ons schoolfeest gaat dit jaar door 

op school. 

Tussen 10 uur en 17 uur zijn jullie 

allemaal welkom om mee te 

genieten van de minimusical door 

L6, spelstandjes en een hapje en 

een tapje. 

Meer info volgt! 

 

Zondag 22 mei 

Ontbijtactie ouderraad 

Zin in een lekker, gezond en uitgebreid ontbijt 

of wil je er iemand mee verrassen? 

Dat komt goed uit … want op zondag 22 mei organiseert de 

ouderraad van Mater Dei een nieuwe ontbijtactie. 

De opbrengst van deze actie gaat naar speelplaatsmeubilair. 

 

Woensdag 25 mei 

Pedagogische studiedag. Vrije dag voor de leerlingen. 

. 

 

- het op 21 april secretaressedag is? Dankjewel aan juf Kristine 

die heel veel werk achter de schermen doet! 

 

- we genoten van heerlijke pasta’s waarvoor de ouderraad 

zorgde? Dankjewel voor jullie steun! Met de opbrengst zorgen 

we voor de aankoop van materiaal voor onze STEM-werking. 

 

 

- de donkere maanden voorbij zijn? Het verplicht dragen van 

het fluohesje van de school wordt opgeheven tot aan de 

herfstvakantie. 

Uiteraard mag je volledig vrijblijvend de fluorescerende kledij 

blijven dragen. 

 Leerlingen die er geen gebruik meer van maken, 

bezorgen de fluohesjes op dinsdag 19 april weer aan 

de klasleerkracht. Dit is belangrijk omdat wij de 

fluohesjes wel nog gebruiken op school voor 

verplaatsingen op straat. Voor een verloren hesje zal er 

een vergoeding van 6 euro aangerekend worden via 

de schoolfacturatie. 

 Maak jij gebruik van de rij na school? Dan vragen we 

wel om het fluohesje te blijven dragen tot 30 juni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


