
WEET-JE(S)-MEER(LAAR) 
  Kalender september  

 

 

- dinsdag 1 september: start van het nieuwe schooljaar 

- woensdag 2 september: infoavond 1ste leerjaar in 2 groepen 

(19.00 uur en 20.00 uur). Info via de juffen. 

- donderdag 3 september: infoavond 2de leerjaar om 19.00 uur. 

Info zie mail. 

- vrijdag 4 september: 

▪ sportdag Nike voor 3de en 4de leerjaar. Info zie mail 

▪ zwemmen 5de en 6de leerjaar 

- maandag 7 september:  

▪ infoavond 3de leerjaar in 2 groepen (19.00 uur en 20.00 

uur). Info via de juffen 

▪ infoavond 2K om 17.00 uur en om 18.00 uur 

- dinsdag 8 september:  

▪ infoavond 5A om 19.00 uur, 5B in 2 groepen (19.00 uur 

en 20.00 uur). Info via de juffen 

▪ infoavond 3KA en 3KB om 19.00 uur en om 20.00 uur 

- woensdag 9 september: bib voor 4de, 5de en 6de leerjaar 

- donderdag 10 september:  

▪ infoavond 4de leerjaar in 2 groepen (19.00 uur en 20.00 

uur). Info via de juffen. 

▪ infoavond 6A en 6B 

- vrijdag 11 september: zwemmen voor 3de en 4de leerjaar 

- maandag 14 september: infoavond 1KA en 1KB om 16.30 uur 

- woensdag 16 september:  

▪ bib voor 1ste, 2de en 3de leerjaar 

▪ week van de mobiliteit (tot 22 september) 

- vrijdag 18 september:  

▪ strapdag. Wie naar school stapt of trapt krijgt een 

leuke beloning. Kom je toch met de auto, parkeer dan 

zeker aan de kerk. Bedankt! 

▪ zwemmen 1ste en 2de leerjaar 

▪ vaccinaties 5de leerjaar 

- zaterdag 19 september: EC-viering om 17.30 uur 

- woensdag 23 september: fietscontrole voor de lagere school 

- donderdag 24 september: schoolviering in de kerk. Omwille 

van de coronamaatregelen mogen in deze viering enkel de 

leerlingen aanwezigen zijn. 

 

Algemeen 

 

Het nieuwe schooljaar  is 

gestart. 

Hopelijk hebben jullie toch van 

de vakantie genoten en konden 

jullie de  Corona-zorgen even 

opzij zetten. 

Wij zijn in ieder geval heel blij 

dat we het schooljaar samen 

kunnen opstarten met alle 

leerlingen! 

Wij hopen dat we met z’n allen 

een boeiend en leerrijk 

schooljaar tegemoet gaan! 

Wij wensen alvast iedereen veel 

succes! 

de kleuters sparen nog steeds  

zespri-stickers en hopen zo weer 

veel ballen te verdienen! 

Drankjetons voor de refter kan 

je  bestellen via een handig 

besteldocument op de website 

van de school. 

 

NIEUWS 

 

Eden Ambroos (3KB) is grote 

broer geworden van een zusje 

Louise. 

Bram Geyskens (3KA) is grote 

broer geworden van een 

broertje Hannes. 

Een dikke proficiat voor de hele 

familie! 



- vrijdag 25 september:  

▪ zwemmen voor 5de en 6de leerjaar 

▪ medisch onderzoek 1K 

- maandag 28 september (tot 2 oktober): sportklassen voor 3de graad. 

We verblijven te Home Fabiola in Maasmechelen. Info volgt. 

- dinsdag 29 september: integratie kleuters en 1ste leerjaar naar De 

Putten in Kasterlee 

- woensdag 30 september: Guy’s verteltent voor alle kleuters en 1ste 

graad lagere school 

 


