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data’s zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen 

           maart 2020 

 
 
 
 

datum klas activiteit info 

ma 2 ma iedereen Start na de krokusvakantie  

din 3 ma K3 Kleutermenu: Basketbal Sportieve kledij aandoen. 

vrij 6 ma  K3, L3 & L4 Zwemmen 

Vergeet je 

zwemkledij niet. 

(+fluohesje) 

ma 9 ma Kleuterschool Oudercontact  

din  10 

ma 

L1-L2 Megaspelenpaleis Turngerief meenemen 

vrij 13 ma K3, L3 & L4 Zwemmen 

Vergeet je 

zwemkledij niet. 

(+fluohesje) 

vrij 13 ma iedereen Pyjamadag Iedereen mag in pyjama 

naar school komen  

zat 14 ma iedereen Quiz i.s.m het oudercomité 19u: deuren open 

19u30: start van de quiz 

Inschrijven kan via: 

https://tinyurl.com/2020-

kleurenboom-quiz  

 

ma 16 ma L5/6 Bezoek aan het Brandweer 

informatiecentrum 

We gaan met de fiets, in 

orde, helm en fluohesje. 

woe 18 

ma 

K3, L1 tot L6 Bib-bus  

vrij 20 ma K3, L3 & L4 Zwemmen 

Vergeet je 

zwemkledij niet. 

(+fluohesje) 

vrij 27 ma !!!L3, L4, L5/6 

!!! 

Zweminstuif 

Vergeet je 

zwemkledij niet. 

(+fluohesje) 

ma 30 ma K1 Medisch onderzoek Op verplaatsing met de bus 

https://tinyurl.com/2020-kleurenboom-quiz
https://tinyurl.com/2020-kleurenboom-quiz
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*data’s zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen 

           april 2020 
datum klas activiteit info 

don 2 

april 

Lagere school Rapport mee naar huis  

vrij 3 april iedereen Paasontbijt Zie brief om in te schrijven 

ma 6 april iedereen Begin Paasvakantie  

vrij 17 april iedereen Einde Paasvakantie  

din 21 

april 

L1/L2 “Moktamee 

workshopdagen”i.s.m de 

Academie Ekeren 

Vergeet je fluohesje niet 

woe 22 

april 

iedereen Buitenspeeldag Vergeet zeker in de 

namiddag niet buiten te 

spelen, District Ekeren 

organiseert op 

verschillende plekken 

leuke activiteiten. 

don 23 

april 

L5/6 Technotrailer Weet je nog niet goed 

wat je later wilt worden? 

Of zegt een beroep als 

automecanicien, 

schrijnwerker of graficus je 

wel iets, maar weet je niet 

precies wat dat inhoudt? 

Of ben je gewoon 

benieuwd hoe het voelt 

om ‘techniek’ in de 

vingers te krijgen?  

De leerlingen van L5/6 

gaan het ontdekken. 

ma  27 

april 

K1 Verkeerstoneel in CC 

Merksem 

Voorstelling: Nat gras 

ma  20 

april 

iedereen Start: Verkeersweek Het Ekers Verkeersplatform 

zet deze week het 

thema Veilig verkeer weer 

in de kijker. In de scholen 

worden diverse 

activiteiten rond verkeer 

georganiseerd. Op 

gevaarlijke punten staan 

oranje figuren om 
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DATA OM TE ONTHOUDEN 

MAAND VAN / OP TOT EN MET REDEN 

maart 09/03/2020 
14/03/2020 

09/03/2020 
14/03/2020 

Oudercontact kleuterschool 
Quiz i.s.m het Oudercomité 
De Daltons 

april 06/04/20 17/04/20 Paasvakantie 

mei 01/05/20 
09/05/20 
21/05/20 
22/05/20 
25/05/20 

01/05/20 
09/05/20 
21/05/20 
22/05/20 
25/05/20 

Dag van de arbeid 
Schoolfeest 
Hemelvaart 
Brugdag 
pedagogische studiedag 

juni 1/06/20 
25/06/20 
30/06/20 

1/06/20 
25/06/20 
30/06/20 

Pinkstermaandag 
Proclamatie K3 en L6 
Laatste schooldag tot 12u20 

juli 01/07/20  zomervakantie 

augustus  31/08/20 zomervakantie 
 

Aanpassingen worden steeds in het grijs gemarkeerd 

 
 
 
 
 
 
 
 

aandacht te vragen voor 

de zwakke weggebruiker. 

ma 27 

april 

L1 en L2 Verkeerstoneel: 

muziekacademie Ekeren 

Vergeet je fluohesje niet 

din 28 

april 

iedereen VERKEERSDAG: Breng je 

fiets mee naar school 

Vergeet je fiets, je hesje en  

je helm niet mee te 

nemen. 

din 28 

april 

L3 en L4 Verkeersestafette in Hof De 

Bist 

Wat nemen we mee: 

- Fiets, fluohesje, 

fietshelm en 

lunchpakket 

vrij 30 april K3, L3 & L4 Zwemmen 

Vergeet je 

zwemkledij niet. 

(+fluohesje) 
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      Wist je dat… 
 

… onze maandkalender steeds te raadplegen is op onze schoolwebsite? 

 

… De schoolpoorten open gaan ‘s morgens om 8u30 en sluiten om 8u45? 
De kinderen die te vroeg zijn, gaan rechtstreeks naar de voorbewaking die 

betalend is.  
Kinderen en ouders die te vroeg zijn wachten buiten de schoolpoorten tot de 

poort opengaat om 8u30. Wachten gebeurd niet in de gangen en/of de speelplaats. 
 
 
  


