
Januari 2019 leerlingen

Wie Uur Wat WAAR
week 1 Ivago:               Keuken:             Inkom: 

di 1 kerstvakantie - geen vakantieopvang

wo 2 kerstvakantie - geen vakantieopvang

do 3 kerstvakantie - geen vakantieopvang

vr 4 kerstvakantie - geen vakantieopvang

za 5

zo 6

week 2 Ivago: 2A        Keuken: 6A       

ma 7 gymkledij terug meebrengen naar school

voetbaltoernooi 13.00-13.25 middagsport gymzaal

di 8 voetbaltoernooi 13.00-13.25 middagsport gymzaal

zebra,leeuwen 16.15-17.00 avondsport gymzaal

wo 9 kl,ls 13.30-15.30 socio, nadien opvang school

do 10 2B 13.00-13.25 middagsport gymzaal

1A,2AB 16.15-17.00 avondsport gymzaal

vr 11

za 12

zo 13

week 3 Ivago: 2B        Keuken: 3A     

ma 14 voetbaltoernooi 13.00-13.25 middagsport gymzaal

di 15 6A VM CLB info: De grote stap

voetbaltoernooi 13.00-13.25 middagsport gymzaal

1A NM open repetitie Symphonisch orkest Bijloke

zebra,leeuwen 16.15-17.00 avondsport gymzaal

kleuters en lagere school19.30-21.00 opendeuravond voor nieuwe kinderen schooljaar 2019-2020

wo 16 kl,ls pedagogische studiedag: geen school voor kleuters en lagere schoolkinderen

do 17 3A 13.00-13.25 middagsport gymzaal

1A,2AB 16.15-17.00 GEEN avondsport

vr 18 3A 09.30 leeruitstap 'plastic soep' vredeshuis

12.45-13.30 schoolparlement

za 19

zo 20

week 4 Ivago: 2B        Keuken: 4A       

ma 21 voetbaltoernooi 13.00-13.25 middagsport gymzaal

di 22 5A 09.30-11.30 leeruitstap workshop museumatelier MSK

voetbaltoernooi 13.00-13.25 middagsport gymzaal

zebra,leeuwen 16.15-17.00 avondsport gymzaal

wo 23 kl,ls 13.30-15.30 socio, nadien opvang school

do 24 6A VM studieoriëntering + maaltijd Benedictuspoort

1A 13.00-13.25 middagsport gymzaal

1A,2AB 16.15-17.00 avondsport

vr 25

za 26

zo 27

week 5 Ivago: 4A          Keuken: 5A

ma 28 lokale verlofdag: geen school voor kleuters en lagere schoolkinderen

di 29 4A 08.30-12.00 workshop 'energie is Watt' schoolteam

voetbaltoernooi 13.00-13.25 middagsport gymzaal

zebra,leeuwen 16.15-17.00 avondsport gymzaal

wo 30 kleuterschool 09.00 opendeurmoment kleuterschool voor nieuwe kinderen schooljaar 2019-2020

kl,ls 13.30-15.30 socio, nadien opvang school

do 31 kl,ls gedichtendag

2A 13.00-13.25 middagsport gymzaal

1A,2AB 16.15-17.00 avondsport gymzaal

Noteer nu reeds:

4 maart-6 maart.: Krokusvakantie: vakantiekampen Tamboerie (3 t.e.m. 6 jaar)


