
De nieuwe klassen zijn klaar: gevloerd, 

geschilderd, verlichting, kasten, nieuwe 

smartborden, prikborden,… kortom: alles 

is in orde! De komende weken zullen ze 

door een gespecialiseerde ploeg gepoetst 

worden. Aan de kapel en op de speel-

plaats wordt nog hard gewerkt.             

Het einde is in zicht!     
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 In april is het aandachtspuntje: “Ik draag zorg 

voor het materiaal.” 

 In februari heeft onze leerlingenraad opgeroepen om mee te doen aan de anti-

pestweek ‘Stip it’.  

 Ons schoolfeest gaat dit jaar door op zaterdag 11 mei 2019 in de Schoolstraat. 

Noteer dit alvast in jullie agenda. 

 Sinds het vorige Notendopje hebben er tal van activiteiten plaatsgevonden:  

Schaatsen in Herentals, carnaval op school, jaarthemadag, theatervoorstellingen, 

een handje helpen bij Natuurpunt. Van deze activiteiten komen er foto’s op de 

website. Ga zeker een kijkje nemen! 

 De resultaten van de enquête zijn verwerkt. We zullen jullie nog voor de paasva-

kantie op de hoogte brengen. 

Zalig Pasen! 

Stilaan kunnen we afscheid nemen van de winter. Hier en daar beginnen de bomen te 

botten en de voorjaarsbloemen staan reeds te schitteren in de tuinen. Kinderen kunnen 

weer naar buiten om te spelen.  

Wij hebben nog één drukke week voor de boeg. Daarna gaat de poort voor twee weken 

dicht en genieten we allen van de paasvakantie. (Denk er aan: paasmaandag is ook een 

vrije dag!!) 

Iedereen dus lekker ontspannen, zodat we daarna met frisse moed het derde trimester 

kunnen invliegen!          

 

 



 

 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

1 

 

Oudercontact LS 

2 

 

Zwemmen: L2 + 

L3 

 

VTST op school: 

L6 

 

Oudercontact LS 

 

3 

 

Megamaf Moev: 

K3 + LS 

4 

 

9.00: Kijkmo-

ment instappers 

 

Contactdag L6 + 

oud-lln (NM) 

5 

 

Rapport LS 

 

6 7 
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15 16 17 18 19 20 21 

Pasen 

 

 

22 

 

Paasmaandag: 

vrije dag 

23 

 

Bib: L3 + L4 

 

Kriebelteam 

 

Drugspreventie 

Lille: L6A (VM) 

24 

 

Drugspreventie 

Lille: L6B  

25 

 

Bib: L1 + L2 

 

Film Mooov: L1 

+ L6 

26 27 28 

29 30 

 

Zwemmen: L2 + 

L3 

 

Film Mooov: L2 

+ L3 + L4 

1 mei 

 

Vrije dag 

    

 

 

      

 april 2019 

Paasvakantie vanaf 6 april t/m 22 april 2019 


