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ALGEMEEN 
 

 

 Verlofdagen mei 

- wo. 1 mei 2019: Feest van de Arbeid 

- do. 30 mei 2019: Hemelvaartsdag 

- vr. 31 mei 2019: Brugdag 

 

 Facultatieve verlofdagen schooljaar 2019-2020 

- ma. 21 oktober 2019: Duffel jaarmarkt 

- vr. 29 mei 2020:  Facultatieve verlofdag 

 

 SCHOOLFEEST 

Op za. 18 mei 2019 vieren we ons driejaarlijks schoolfeest! 

Het wordt een spetterende namiddag met een optreden van onze leerlingen, 

spelletjeskraampjes, een groot hindernissenparcours en blotevoetenpad, bungeetrampoline, 

bar en BBQ, … 

 We kijken er alvast naar uit om jullie te verwelkomen! 
 

 Verkeersweek 

Verkeerslessen in de praktijk 

In de periode van ma. 20 mei t.e.m. vr. 24 mei 2019 zullen er in de verschillende klassen 

verkeersactiviteiten plaatsvinden. 

 

Fietsvaardigheidsproeven 

Op di. 21 mei 2019 in de voormiddag worden er in het 5e en 6e leerjaar 

fietsvaardigheidsproeven afgelegd op de speelplaats.   

De fietsvaardigheidsproeven voor het 1e t.e.m. het 4e leerjaar gaan door op wo. 22 mei 2019. 

De kleuters zullen op vr. 24 mei 2019 fietsvaardigheidsoefeningen doen. 

Wij vragen dat alle kleuters en leerlingen die dagen met de fiets naar school komen. 

 

Dag op wieltjes 

Ook dit jaar organiseren we in de lagere school opnieuw een dag op wieltjes.   Deze zal 

doorgaan op vr. 24 mei 2019. 

De leerlingen mogen dan tijdens de speeltijden van de voor- en namiddag met rollend 

materiaal (rolschaatsen, skeelers, step, éénwielers, …) spelen. De leerlingen mogen dit 

materiaal van thuis meebrengen. Gelieve uw kind te voorzien van het nodige 

beschermingsmateriaal en alle materiaal te naamtekenen. 

 

Fietsexamen  

Het fietsexamen gaat door op do. 23 mei 2019 voor de leerlingen van het 6e leerjaar. 

 



 Vakantie en oefenboeken 

Wij bieden u de mogelijkheid om geheel vrijblijvend vakantie- en/of oefenboeken te bestellen. 

Het aanbod voor dit schooljaar: 

 

 Vakantie- en oefenboeken van uitgeverij Averbode: 

 Alle vakantieboeken (IK t.e.m. 6e leerjaar)  7 euro/boek 

 Doe- en oefenboeken (KA t.e.m. 6e leerjaar)  7 euro/boek 

 

 Vakantiekalenders uitgeverij Van In: 

 Vakantiekalender (5-jarigen t.e.m. 6e leerjaar)  8 euro/kalender 

 Zomerbingel-app 2019 (5-jarigen t.e.m. 6e leerjaar) 9 euro/code 

 Vakantiekalender + Zomerbingel-app 2019  10 euro/pakket 

 (5-jarigen t.e.m. 6e leerjaar) 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- do. 9 mei 2019:  Onze kleuters stappen naar Cinema Plaza voor de  

                                             toneelvoorstelling “Ik zit hier”. 

                                             Kostprijs: 5 euro 

 

- ma. 20 mei 2019:  Verteltheater “De Belleman” brengt een voorstelling op  

                                             school voor al onze kleuters.                                              

                                             Kostprijs: 3 euro  
 

 Zwembeurten 

 

di. 7 mei 2019 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 8 mei 2019 2,5-jarigen + 3-jarigen 

di. 21 mei 2019 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 22 mei 2019 2,5-jarigen + 3-jarigen 

  
 

 Boerderijklassen 

Op do. 2 en vr. 3 mei 2019 gaan onze 5-jarige kleuters op boerderijklassen naar  
             ezelboerderij “De Mispelhoef” te Kapellen-Glabbeek.  

 

 Turnen 

Mogen wij vragen dat wanneer uw kleuter sandalen draagt, om sokken te voorzien voor de 

turnlessen zodat de kleuters niet met hun blote voeten hun turnpantoffels moeten aandoen. 

 

 Medisch onderzoek 

Op di. 21 mei en vr. 24 mei 2019 vindt er op school een medisch onderzoek plaats voor de  
             kleuters van KA.  Meer info via een aparte brief van het CLB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- do. 2 mei 2019*:  De leerlingen van het 6e leerjaar verkennen de Kalmthoutse  

                                             Heide. 

                                             Kostprijs: 2 euro 

 

- ma. 6 mei 2019*:  De leerlingen van het 3e leerjaar gaan op  

                                             uitstap naar Planckendael. 

                                             Kostprijs: 13 euro (of zooabonnement) 

 

- do. 9 mei 2019:  De leerlingen van het 6e leerjaar brengen een bezoek aan  

                                             Mechelen in het kader van een interlevensbeschouwelijke  

                                             uitstap.  Zij bezoeken er een moskee en een vrijzinnig 

                                             ontmoetingscentrum. 

 

- vr. 10 mei 2019:  De leerlingen van het 6e leerjaar brengen een bezoek aan  

                                             het Klooster van Duffel in het kader van de  

                                             interlevensbeschouwelijke uitstap. 

 

- do. 16 mei 2019:  De leerlingen van het 6e leerjaar krijgen les over  

                                             de “Dodehoek” door de politie van zone Bodukap. 

 

- ma. 20 mei 2019:  Verteltheater “De Belleman” brengt een voorstelling op  

                                             school voor al onze leerlingen.                                              

                                             Kostprijs: 3 euro  

 

* Geen bestelling van warme maaltijd mogelijk bij deze uitstappen.      
                                                                               

 Sportactiviteiten 

- wo. 15 mei 2019:   Alle leerlingen van de lagere school kunnen deelnemen  

                                             aan de SVS-activiteit “Atletiekmeeting” die doorgaat op het  

                                             Sportcentrum in de Rooienberg. U ontving reeds een aparte  

                                             brief met inschrijfstrook.      

                                               

 Zwembeurten 

 

vr. 3 mei 2019 3e lj. + 4e lj. 

ma. 6 mei 2019 5e lj. + 6e lj. 

di. 14 mei 2019 1e lj. + 2e lj. 

vr. 17 mei 2019 3e lj. + 4e lj. 

ma. 20 mei 2019 5e lj. + 6e lj. 

di. 28 mei 2019 1e lj. + 2e lj. 

 

 Bosklassen 

Van ma. 27 mei tot en met wo. 29 mei 2019 gaan onze leerlingen van het 3e leerjaar op  
             bosklassen naar “De Bosberg” te Houthalen-Helchteren. 
 

 Eerste Communie 

De leerlingen van het 1e leerjaar die Katholieke Godsdienst volgen doen hun Eerste  

Communie  op zo. 26 mei 2019.  Proficiat! 

 

 Vormsel 

Een aantal leerlingen van het 6e leerjaar die Katholieke Godsdienst volgen doen hun Vormsel 

op za. 25 mei 2019.  Proficiat! 

 

 

 

 



 

 Eerste Communie + Vormsel schooljaar 2019-2020 

Het vicariaat deelde ons reeds de data voor volgend schooljaar mee: 

- za. 16 mei 2020:  Vormsel 

- zo. 17 mei 2020:  Eerste Communie 

 

 MEGA-fuif 

Op vr. 17 mei 2019 worden de leerlingen van het 6e leerjaar ’s avonds in Putte verwacht voor 

de MEGA-fuif.  Deze wordt georganiseerd door de politiezone BODUKAP.  Aparte brief volgt. 

 
 
Heidi Dils   Geert Gabriëls    Het schoolteam 
pedagogisch directeur  directeur patrimonium 
 
 

 

SCHOOLFEEST! 
za. 18 mei 2019 

van 14 – 18 u. 


