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KALENDER 
maandag 02/03: start stage juf Jill in 2Kb (t.e.m. 06/03)
woensdag 04/03: bib voor 4,5 en 6 in Groot-Vorst
donderdag 05/03: in het kader van de w.o.-lessen over gezonde
voeding doet de eerste graad een uitstap naar 'Juffertje in't groen'.
We zoeken nog bereidwillige chauffeurs. Zie mail! Bij slecht weer
gaat de uitstap niet door. 
woensdag 11/03: 

donderdag 12/03: 

vrijdag 13/03:

maandag 16/03: start stage juf Juline en juf Fien in 3Kb en 3Ka
(t.e.m. 20/03)
woensdag 18/03: spelinstuif voor 1ste graad in Tessenderlo. Zie
mail!
donderdag 19/03: 

vrijdag 20/03: grootoudersfeest
dinsdag 24/03: medisch schooltoezicht in de voormiddag voor 1ste
leerjaar
woensdag 25/03: pedagogische studiedag. Leerlingen hebben
vrijaf! 
vrijdag 27/03: 

maandag 30/03:

dinsdag 31/03: 

    - bib voor 1,2 en 3 in Groot-Vorst
    - start stage juf Annabel in 5B (t.e.m. 17/03)

    - bibspel voor 2B in de namiddag
    - 6de lj bezoekt middenschool in Tessenderlo (of 13/03)

    - pyjamadag van Bednet 
    - Jujutsu voor 3de en 4de leerjaar in Veerle

    - grootoudersfeest
    - bibspel voor 2A in de namiddag 

     - gastles van GAIA voor het 5de leerjaar
     - schoolreis voor 1ste en 2de leerjaar naar 'speelstad'
       in Wechelderzande. Brief volgt nog! 

    -  vervolg medisch schooltoezicht 1ste leerjaar +
       herinenting mazelen/bof/rubella voor 5de leerjaar 
    - start van (selectieve) oudercontacten voor paasrapport 
    - 6de leerjaar bezoekt het windpark te Ham 

     - netbal voor 3e graad in Tessenderlo
     - kijkdag voor nieuwe peuters 
     - auteurslezing voor 3e en 4de leerjaar

 
 
 
 

ALGEMEEN 
 
       zwemmen

06/03: 3+4                13/03: 1+2    
20/03: 5+6                27/03: 3+4
 
 

 

NIEUWS
 

In maart starten de leerl ingen van het
eerste leerjaar met niveaulezen op
dinsdag van 13u tot 13u45. We zoeken
nog vri jwi l l igers om de kinderen te
begeleiden. Geef gerust een seintje aan
de juffen van het eerste leerjaar.  De
juiste opstartdatum wordt nog mee-
gedeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


