
 
 
 
 
Beste ouders, grootouders en sympathisanten, 
 
De eerste periode van het schooljaar zit erop. Hopelijk hebben alle kinderen zich goed 
aangepast aan hun nieuwe meester of juf! 
 
Voor onze schoolorganisatie hebben we enkele vroegere Corona-maatregelen behouden. De 
kinderen kunnen  vanaf 8.15 uur druppelsgewijs naar de klas. Als de schoolbel gaat , hebben 
alle kinderen hun handen ontsmet en kan de les tijdig beginnen. In de eetzaal zitten de 
kinderen van de verschillende leeftijden/leerjaren apart en in de namiddag houden we geen 
speeltijd meer zodat er minder verplaatsingen zijn in de gangen. 
 
De school openhouden is en blijft onze prioriteit doch minister Weyts heeft beslist om de 
herfstvakantie enkele dagen te verlengen tot en met 11 november.  Hopelijk reduceert dat het 
aantal besmettingen. 
 
De meeste activiteiten zijn nog kunnen doorgaan doch indien onderwijs naar fase rood gaat,  
zullen we nieuwe richtlijnen krijgen en aanpassingen moeten doorvoeren. 
 
Mie Fluo Flits is op bezoek geweest. Na de herfstvakantie hopen we alle kinderen terug te 
zien met een fluovest! 
 
We wensen jullie fijne herfstdagen  maar laten we er vooral voor zorgen dat iedereen gezond 
kan blijven! 
Directeur Els 
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Hoe ziet onze school eruit? 
 
Met 6 scholen vormen we sinds dit schooljaar  één grote VZW (afgekort KOPEK= Katholiek 
Onderwijs Peer en Eksel). Voorzitter van dit grotere schoolbestuur is Michel Cuypers. 
 
Lokaal behouden we een raad. Die heet LAR= lokaal adviesraad. 
 
Leden van het LAR: Jos Martens, Raf Van Helden, Els Mennes, Tjeu Soors, Winanda Soors, 
Els Vossen - Raadgever: Swa Lauwers 
 
Het schoolteam 
 
Lager: 
 
6de leerjaar  A: Lieve Zurings   

B: Ivo Creemers 

5de leerjaar  A: Luc Creemers 

B: Karen Hendrix 

4de leerjaar  A: Nicole Schalley 

B: Willy Ulenaers 

C: Jan Imants 

3de leerjaar  A: Lieve Scheelen en Kim Jansen 

B: Benny Meuwis en Nele Bollen 

2de leerjaar  A: Rita Houben en Lisa Van Helden 

B: Fabienne Wienen 

C: Marjolein Pepels 

1ste leerjaar  A: Anita Knevels 

B: Greet Schoofs en Peggy Beckers 

Kleuter: 
 
5-jarige kleuters:  K3A: Els Loos en Annick Leeters 

K3B: Lieve Aerts en Eliene Vanoosterhout 

4-jarige kleuters:  K2A: Lotte Soors en Eliene Vanoosterhout 

K2B: Kristien Steegmans en Eliene Vanoosterhout 

3-jarige kleuters:  K1A: Nathalie Arckens 

    K1B: Ilse Van den Berghen en Maaike  

2,5 jarige kleuters:  K0: Marianne Ceustermans en Noëlla Kelchtermans 

 
 
 



 
 
Zorgteam: 

 

kleuters: Martine Smeets 

lager: Nele Bollen, Kim Jansen, Lisa Van Helden, Joeri Creemers, Steffi Paredis 

Beleidsteam: Joeri Creemers, Martine Smeets, Els Craeghs 

Turnleerkrachten:   

lager: Jos Geuns, Steffi Paredis 

kleuters: Annick Leeters, Eliene Vanoosterhout 

ICT-leerkracht: Ralf Moors 

Kinderverzorgsters: Anja Tielens, Hilde van den Berk 

Preventieadviseur: Laura Ulrichts 

Administratie: Steven Lijnen, Ralf Moors, Jelke Colaers 

Boekhouding (voor de hele scholengemeenschap): Ria Cox 

Onderhoudspersoneel: Sonja Kelchtermans, Anja Geirnaert, Daisy Gubanski 

Chauffeurs: Marc Teppers, Jos Vanoosterhout, Marcel Jeunen, Guido Oyen 

Begeleiding eetzaal en ochtendopvang: Greet Wellens, Gerarda Loos, Philomène Vandijck, 
Anja Geirnaert 

Directie: Els Craeghs 

Schoolraad: 

Ouders: Babiche Gielen, Stafanie de Waele, Cindy Plessers 

Leerkrachten: Annick Leeters, Lieve Aerts, Willy Ulenaers 

Lokale gemeenschap: Mia Vandijck, Lea Peeters, Gerda Witters 

Directie: Els Craeghs 

 

Schoolbevolking: 

Onze school telt momenteel  423 leerlingen: 133 kleuters en 290 in het lager. 

We tellen 219 jongens en 204 meisjes. 

De kinderen komen uit 273 gezinnen. 

We tellen 8 internen.  

In de loop van het schooljaar verwachten we nog een 35-tal instappertjes (2,5 jarige kleuters) 

 

 
 
 



 
Jaarthema 
 
Stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft, maar er één kwijtraakt.  
Dan gaat ze die toch zoeken. 
Ze doet een lamp aan en veegt haar huis  totdat ze de munt vindt.  
En als ze hem gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en de buren.  
En ze zegt: ‘Laten we feestvieren!  
Want ik was mijn zilveren munt kwijt, maar ik heb hem gevonden.’ (Lc. 15, 8-9) 
 
Vreugde  
is de sleutel  
om te komen  
tot liefde, 
nabijheid  
en aandacht voor de ander!  
Alegria! (Lied van Cirque du soleil) 
 
CORONA:  verrassend vreugdevol?  
    
het onverwachte verwelkomen , in tijden van 
corona 
We werden verrast door corona. 
Onaangenaam verrast 
om het zacht uit te drukken. 
Je was allesbehalve welkom, corona. 
Maar we leerden met je leven, 
we moesten wel. 
En zie, gaandeweg werd je 
verrassend vreugdevol … 
… want alles is twee, 
alles heeft een keerzijde. 
Er is wel 
en er is wee. 
 
Corona, jij bent wee. 
Je haalde ons uit elkaar. 
  
Maar corona, je bent ook wel. 
Je doet ons immers beter beseffen 
dat we elkaar toebehoren, 
dicht bij elkaar. 
  
Zo is er niet alleen 
wel en wee, 
want zo is alles zowel 
wel als wee. 
  
Verrassend vreugdevol! 



Prioriteiten voor dit schooljaar 
 
Een nieuw rapport voor de kinderen van het lager in gebruik nemen. 
Opstarten van een kangoeroewerking voor sterke/hoogbegaafde kinderen. 
Evaluatie van de spellinglessen met opstart van een werkgroep spelling. 
Blijvende inzet voor het differentiëren in het lager en bij de kleuters. 
Voorlezen bij kleuters (hardopdenkend voorlezen) 
Verdiepen van de Mediakundige ontwikkeling (Media en computationeel denken) 
Blijven inzetten op een kwartiertje lezen per dag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boekentaswijding 
 
Op 2 september heeft pastoor Kris (opvolger van mhr De Deken) onze boekentasjes gewijd. 

 
De leden van het PAG lazen een mooi verhaal van Pierewiet. 
 



Het verhaal van Pierewiet de vogelverschrikker 

Pierewiet is een vogelverschrikker met een oranje wortelneus.  

Stel je voor, een oranje wortelneus ! Hij ziet er raar en een beetje 
gek uit. Zijn jas heeft gaten, zijn hoed heeft gaten. 

De andere vogelverschrikkers lachen hard als Pierewiet op het 
veld verschijnt. “Ga weg” roepen ze. “Jij hoort niet bij ons !” 

En Pierewiet houdt zich heel stil en voelt zich aan de kant gezet.  

Op een dag zit er een kleine muis voor Pierewiet op het veld. Pierewiet begint te wapperen 
met zijn armen. “ Dag “ zegt de muis en springt op de wortelneus. 

“Ga weg” probeert Pierewiet nog, “ga van mijn wortelneus !”    “Waarom zou ik ?” Vraagt de 
muis en lacht. “Ik vind jou leuk”.    

Opeens komen er tranen. “ Ik wil dit niet “ zegt Pierewiet.   “Waarom niet ?” vraagt de muis. 
“Kan ik je helpen ?”  “Ach “ zegt Pierewiet. En hij begint te vertellen. Over zijn neus en de 
neus van de andere vogelverschrikkers. Hij voelt zich heel alleen. Het lukt hem niet om te 
doen zoals de andere vogelverschrikkers. 

“Ik ben geen goede vogelverschrikker” zegt hij triest. “Muizen moeten weglopen als ik 
wapper”.    “Dan ben ik vast geen goede muis” zegt muis zachtjes, “want ik ben niet bang van 
je”. “Maar dat komt omdat ik je mooi vind”.   “Mooi ?” vraagt Pierewiet verbaasd. “Ik ? Ach 
pest mij niet.” 

“Echt” zegt de muis. “Je bent wel anders dan de andere vogelverschrikkers maar ik vind jou 
mooi.” 

“Waar woon je ?” vraagt Pierewiet verlegen. Hij is helemaal in de war. 

“Ik woon nergens “ antwoordt de muis. “Maar ik wil graag in jouw jaszak mijn nest maken. 
Om er in te schuilen als het regent of als ik het koud heb. En ’s avonds kom ik erin slapen, als 
ik van mijn tochten thuis kom. En ik vertel je dan wat ik allemaal gezien heb en jij vertelt mij 
hoe jouw dag was.” 

“Oh”, zegt Pierewiet. En verder niets. Maar zijn neus trilt van blijdschap en dat zegt genoeg. 

Elke morgen vertrekt muis en elke avond is ze er weer. Pierewiet straalt en staat flink rechtop 
in het veld.  

En de andere volgelverschrikkers ?  

Die lachen Pierewiet niet meer uit.            

 

 

 

 



Oudervereniging           

 

Ondertussen is het schooljaar alweer een tijdje bezig en hebben wij van de oudervereniging 
uit elkaar een paar keer in lijfelijke vorm kunnen ontmoeten. Wat waren we blij toen in 
september bleek dat, dat mits een paar goede regels te handhaven, weer mogelijk was. Want 
alhoewel we elkaar een paar keer online gezien hadden, misten we toch echt de échte babbels 
met elkaar.  

Onze werking heeft vorige vergadering mogen kennismaken met 2 nieuwe leden. We hopen 
dat ze zich heel welkom voelen en gewoon gezellig met ons meedoen. Wij zijn in alle geval 
heel blij met hun aanwezigheid. 

Oktober, dat wil zeggen ergens is er de Beresmultocht gepland. Lekker gezellig samenkomen 
met andere ouders en kinderen en alzo een leuke tocht door Peer wandelen. Hier en daar met 
een gezond hapje en een leuke bezigheid voor de kids. Maar ook daar steekt corona een stokje 
voor dit jaar. Jammer, maar het is niet anders. Onze werkgroep “Beresmultocht" is echter niet 
bij de pakken blijven zitten en heeft zich uitgesloofd om een coronaproof tochtje van 4km uit 
te stippelen. Een wandeling die we met onze bubbel kunnen stappen. Niet met andere ouders 
om elkaar te leren kennen, maar gewoon gezellig met je eigen gezinnetje. Wij zijn heel 
benieuwd wat jullie ervan vinden en hopen dat deze alternatieve tocht toch ook in de smaak 
zal vallen.  

Probeer in de herfstvakantie te genieten van de kleine dingen. Zorg goed voor elkaar. Zorg 
goed voor jezelf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afscheid van Mhr De Deken Tony Poorters 
 
We hebben afscheid genomen van Mhr De Deken. Hij wordt pastoor-moderator in Bilzen.  
Op vrijdag 25 september hebben we hem Corona-proof in de bloemetjes gezet. In de grote 
sporthal waren er enkele klasjes die een dansje of liedje voor hem opvoerden. 
De kinderen van het 2de leerjaar brachten een liedje op de melodie van Broeder Jacob! 
 
Meneer de deken 
Hij verhuist 
Bilzen wordt zijn stekje 
Ciao, ciao, ciao 
  
Een rode wijn 
Drinkt hij graag 
Daarom klinken we nu 
Op dit feest! 
  
Hij fietste altijd rond 
Door heel Peer 
Overal ging hij kijken 
Dat was fijn 
  
He loves football 
Blauw-wit genk 
Hij is steeds trouw op post 
Supporter 
  
Gaan je missen 
’t ga je goed 
en nu in ’t Italiaans 
ci mancherai 
  
Daarna begaven de (enkele) genodigden zich naar het balkon. Met alle kinderen dansten en 
zongen we ‘Laat de zon in je hart’! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mhr De Deken: het ga je goed! En veel succes in Bilzen! 
 

Mhr De deken kreeg een kaft van KRC Genk en 
een fles rode wijn 



Toeka en Blauwe Parki op bezoek 

Blauwe Parki zou heel graag naar onze school komen. Niet alleen op bezoek maar hij wilde 
dat mevrouw directrice hem zou inschrijven.  

In welk klasje dan? De stoeltjes bij de kleuters zijn te klein. Hij kan niet knippen, niet binnen 
de lijntjes kleuren. Oei , oei. 

Dan in een klas van het lager. Hij kan niet lezen, niet rekenen, niet schrijven. Oei , oei. 

Blauwe Parki dacht dat je in school alleen maar kan spelen maar je moet er ook leren en 
werken. 

Toeka was blij dat zijn vriend inzag dat dit geen goed idee was en trouwens: Toeka zou zijn 
vriend veel te veel missen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mie Fluo Flits op bezoek 

En ook Mie FLuo Flits kwam op bezoek. Hopelijk gaat iedereen zijn/haar fluovestje heel goed 
dragen. Binnenkort starten we met de fluo-tombola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wistjedatjes: 

- We hebben een leerlingenraad opgericht. Van elke klas is er één vertegenwoordiger 
uitgekozen. Zij komen een 5-tal keren samen om problemen en/of initiatieven te bespreken. 
- We politie voerde in de maand oktober fietscontroles uit. Een fiets die in orde is, is een 
veilige fiets. Dank aan de politie voor deze actie. 
- Sint Krispijn is niet kunnen doorgaan omwille van de strikte Corona-maatregelen. 
- Alle ouderavonden zijn coronaproof kunnen doorgaan. 
- Lege batterijen, kurken en plastieken dopjes verzamelen we nog steeds! 
- Op vrijdag 9 oktober deden de klassen van het 4de, 5de en 6de leerjaar mee aan Peer proper. 
Heel wat afval werd verzameld in de omgeving van de school. De leerlingen van het 5de 
leerjaar hadden afval verzameld in de buurt van de militaire basis. Zij werden daar hartelijk 
ontvangen en kregen er warme choco en een wafel!  
 

 

 
- De jaarlijkse veldloop is op een andere manier doorgegaan. Iedere klas is apart rondjes gaan 
lopen op de Finse piste.  
- De kinderen van het eerste leerjaar van vorig jaar hebben tot midden september moeten 
wachten om hun eerste communie te doen. De zesdeklassers van vorig jaar hebben begin 
oktober het Vormsel gekregen. 
- De herdenkingsviering is niet kunnen doorgaan in de kerk. We hielden een kleine viering 
per leerjaar/groep. 
- Vorige schooljaren begonnen we na Allerheiligen met de soepbedeling. We vroegen dan 
soepouders om ons een handje te helpen. Meestal waren dat grootouders. Door de hogere 
besmettingsgraad van het Coronavirus , hebben we samen met de oudervereniging beslist, om  
de soepbedeling NIET op te starten. 

 

 

 

 

 

 



Paddenstoelentocht 1ste leerjaar 

  
De kinderen van het eerste leerjaar gingen op paddenstoelentocht. We vonden vele 
paddenstoelen in allerhande geuren en kleuren. Onder de hoed ontdekten ze gaatjes of 
plaatjes. Er waren er zelfs zonder steel. 
Ook leerden we vele namen kennen van paddenstoelen zoals 
stinkzwam,inktzwam,trilzwam,geweizwam,sponszwam,…. 
De tocht was heel leuk. 

                                                                                                                    
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de klas werd een paddenstoel gemaakt met klei. Het resultaat was prachtig want iedereen 
had een eigen, speciale creatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Herfstwandeling  
 
De kinderen van het 2de en hun juffen hebben echt genoten in het bos! We wandelden, 
zochten beukennootjes en paddestoelen, ravotten... Ook speelden we 1 tegen allen en 

natuurlijk wonnen de kinderen van de juffen Zo maakten ze een heel bos-menu, 
zochten 10 kriebeldiertjes, 10 even lange stokken, 10 vruchten, 10 verschillende bladeren, 10 
dingen die niet thuis horen in het bos... Heel plezant! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bazaar Kastaar 
 
 
Tijdens het bezoek aan Bazaar Kastaar vroeg de gids aan de leerlingen van 2B of ze soms gras 
aten? Vijf leerlingen meenden dit regelmatig te eten, waarop de gids vertelde dat dit moeilijk 
verteerde, omdat de mens geen vier magen heeft en de koe wel. Ze hadden er zelfs geen 
buikpijn van....  
Steppegras verteert gemakkelijk! 
 
 
Het tweede leerjaar bracht in de natuurknapmaand oktober een bezoek aan Bazaar kastaar en 
boerderij Broekxhof te Erpekom. 
 
 

 
In de klas maakten ze kennis met de digitale 
boerderij van Jet. 
Ze maakten zelfs een elfje over melk.... 
 
Melk 
wit koe 
lekker  gezond  fris 
ik drink dit graag 
mmm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resterheide 
 
Tijdens de eerste lessen van taal leerden de leerlingen van het 3de een heel bijzondere jongen 
kennen. Zijn naam is Malus. Uit zijn hoofd groeit, raar maar waar, een appelboom! 
 
Toen de leerlingen tijdens de week van het bos naar Resterheide gingen, werden sommigen 
bekogeld door eikeltjes. Raar maar waar, ze begon net als bij Malus een tak uit hun hoofd te 
groeien! Waarschijnlijk geloof je hier niets van, maar gelukkig had de juf haar gsm op zak om 
een foto te maken als bewijs!  
 
Onze Malusjes                                       Jaarringen tellen 

Gekke bekken trekken in het bos                                   Kriebelbeestjes zoeken 
 

 
 

 
 
 



 
 
Tijdens een les drama in 3A gingen de leerlingen in een familiebubbel op uitstap. Daar 
voelden ze zich soms droevig, blij, bang, boos,… Kijk maar even mee.  
                                 
Blij in het pretpark! 

 

In de dierentuin    
 

 

                                              In het restaurant 

 
 

Droevig tijdens een begrafenis. 

 

                                   Bang in het pretpark                                       

 

Bang 
 
 

  
 
 
 



 

Resterheide 

Op donderdag 8 oktober zijn wij, klas 3B op 
boswandeling geweest in Resterheide. 

We kregen een gids mee en trokken met onze laarzen of 
wandelschoenen het bos in. 

Hier gingen we op zoek naar kriebelbeestjes, leerden 
we over water, vogels en jaarringen. We kwamen ook 
veel mooie paddenstoelen tegen en verwonderden ons 
over de prachtige kleuren die de herfst met zich mee 
brengt. Hieronder zie je een aantal leuke sfeerbeelden 
die aangeven dat we er van genoten hebben.  

Door de verstrengde maatregelen blijft wandelen een 
ideale activiteit, wij kijken alvast uit naar een leuke 
herfstvakantie met mooi weer!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sociale vaardigheden in het vierde leerjaar 

 

Vanaf dit schooljaar krijgen de leerlingen van het vierde les in sociale vaardigheden. Op 
vrijdag om de veertien dagen, wijken ze uit naar het nieuwe gebouw van Plons. Nadat  de 
schoenen netjes aan de deur gezet zijn, worden er allerlei oefeningen gedaan om zichzelf beter 
te leren kennen en als groep sterker te worden. Elke sessie start met een zelfbedachte groet. 
Na de begroeting wordt er in twee kleinere groepen een energizer gedaan waar gericht 
gewerkt wordt rond een aandachtspunt zoals oogcontact, concentratie, zelfbeheersing... Dan 
volgt er een hoofdactiviteit die draait rond een bepaald thema. Zo komen basishouding, 
communicatie, grenzen, gedachten en gevoelens, weerbaarheid en kracht achtereenvolgens 
aan bod. 

Doorheen de sessies werken we aan een beter zelfbeeld en een sterkere klasgroep. We 
deden een bevraging na de twee eerste sessies. 

 Dit zijn enkele reacties van de kinderen op de volgende vraag: 

Wat heb je al geleerd tijdens de eerste twee sessies over jezelf? 

- Door de oefening met het ballen gooien heb ik geleerd dat je eerst oogcontact moet 
maken eer je gooit. 

- Er zijn drie soorten zones waarin ik me kan bevinden : de comfortzone, de leerzone en 
de paniekzone. 

- Ik kan op twee manieren ademen. 
- Ik word zwaarder als ik een buikademhaling heb, dan sta ik veel steviger. 
- Een goede concentratie brengt rust. 
- Ik heb de anderen beter leren kennen door de oefeningen. 
- Ik heb de anderen beter leren vertrouwen. 
- Je moet altijd jezelf blijven, dat is het best. 
- Het kan geen kwaad om buiten je comfortzone te gaan, zo leer je weer nieuwe dingen. 
- Ik was eerst heel zenuwachtig maar nu voel ik me heel veilig als we naar ginder gaan. 
- In een grote kring zes ballen gooien lukt enkel met een goede concentratie en door 

rustig te zijn. 
- Ik heb beter leren luisteren naar de anderen. 
- Er zijn twee soorten ademhalingen en van de buikademhaling word je heel rustig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sprookjesnieuws zesde leerjaar 

Na het lezen van sprookjes gingen de leerlingen zelf aan de slag met het bedenken van nieuwe 
verhaaltjes.  

Inspiratie genoeg en met behulp van media kwamen ze tot geweldige resultaten. Hier is er zo 
eentje, gemaakt door Neel van 6A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Anekdotes:  
 
- Bij het feest van meneer de deken vroeg een kind van het eerste leerjaar aan de juf: die 
deken," is dat een mens?" 
- We namen afscheid van meneer de deken en vierden zijn feest. Enkele dagen hadden we 
gedanst op de speelplaats om een dansje in te oefenen. Op een dag wandelde meester Jan met 
zijn klas door onze gang. Een kleuter wuifde naar meester jan en riep "dag meneer de 
deken" :-) Meester Jan had namelijk het dansje aangeleerd en stond iedere keer vooraan op 
de speelplaats zodat wij hem allemaal konden nadoen. 
- Tijdens een kringspelletje in de klas mocht om beurt één kleuter even naar de toiletjes gaan 
zodat deze kleuter niet kon piepen wat er allemaal in de zithoek gebeurde. Deze kleuter mocht 
de deur van de wc even dichtdoen en terugkomen wanneer we klaar waren. Terwijl 'Jefke'' bij 
de toiletjes aan het wachten was, ging juf Annick met de kleuters van juf Nathalie naar het 
toilet. Juf Annick ziet Jefke staan en zegt " Jefke, wat doe jij nu?" Jawel, Jefke had de wc 
bril naar beneden gedaan en stond boven op de wc. Hij zei "ik moest van juf Lotte op de wc 
gaan staan". Vanaf die dag probeer ik mijn zinsformulering wat aan te passen en niet alles te 
letterlijk te formuleren. 
- Enkele kleuters staan te springen om in onze klas jarig te zijn, ongeduldig vragen ze steeds 
of ze deze maand/week jarig zijn... Op onze maandkalender hangen nochtans de foto's van 
alle jarige kleuters. Jammer genoeg moeten enkelen van hen wachten tot in de grote vakantie. 
Het geduld zal op de proef gesteld worden. 
 

Belangrijke data 2020-2021 

Woe 11 november: Wapenstilstand, vrij 

Maandag 7 december: lokale verlofdag 

Ma 21 december – zondag 3 januari: kerstvakantie 

Woensdag 20 januari: studiedag, leerlingen vrij 

Donderdag 11 februari + vrijdag 12 februari: miniproject Media 

Maandag 15 februari- zondag 21 februari: krokusvakantie 

Vrijdag 12 maart: lokale verlofdag 

Maandag 5 april – zondag 18 april: paasvakantie 

Zondag 18 april: 1ste communie 

Maandag 17 mei- vrijdag 28 mei: project Olympische Spelen 

Maandag 24 mei: pinkstermaandag, vrij 

Zaterdag 29 mei: schoolfeest 

Maandag 28 juni: proclamatie laatste kleuterklas en zesdeklassers 

Woe 30 juni: laatste schooldag 

 


