
 

 

    Mededelingen maart 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 We duiken in een zee vol vriendjes! 



 

Agenda 

01.03.2020  Einde krokusvakantie 

02.03.2020:  Moev! Megaspelenpaleis (vm)     2de leerjaar 

04.03.2020  Laatste zwembeurt     3de en 4de leerjaar 

06.03.2020  Poppentheater “Sloef” in bibliotheek               2de leerjaar 

11.03.2020  Eerste zwembeurt               1ste en 2de leerjaar
  Vanaf nu gaan we wekelijks zwemmen in Hulshout! Zorg dat je kind een zwembroek 
                            of badpak, badmuts, een grote en een kleine handdoek bij heeft.  

11.03.2020  Moev! danshappening (namiddag)          lagere school 

12.03.2020  Bibbezoek              lagere school 

12.03.2020: Bezoek aan secundaire school te Westerlo (vm)       6de leerjaar 

13.03.2020 Bednet pyjamadag  
Onze kinderen mogen vandaag in pyjama naar school komen! 

13.03.2020: BIBSTER-spel in de bib n.a.v. jeugdboekenmaand         5de leerjaar 

17.03.2020 Ijspretjes                                       derde kleuterklas  
Meer informatie via kleuterweetjes. 

20.03.2020 Pedagogische studiedag = geen school 

24.03.2020: Oudercontact              kleuterschool 

25.03.2020: Schoolfotograaf = geen zwemmen ! 

25.03.2020 Moev! voetbal 4x4 (namiddag)            3de t/m 6de leerjaar 

30.03.2020 Oudercontact             lagere school 

31.03.2020 Hidrodoe ( ganse dag)      3de en 4de leerjaar 

31.03.2020 Speluurtje voor nieuwe instappertjes (16 uur)      1ste kleuterklas 

31.03.2020 Oudercontact             lagere school 



 

Informatie 
✓ Iedereen in pyjama op de Nationale Pyjamadag van Bednet! 

Bednet, MNM en Ketnet vieren op vrijdag 13 maart de vijfde editie van de 

Nationale Pyjamadag. Vorig jaar namen 1400 scholen deel.  

Ook dit jaar is de boodschap eenvoudig: 

Kom in pyjama naar school en steek met je groepsfoto alle langdurig en 

chronisch zieke kinderen een hart onder de riem. 

Maar wat doet Bednet eigenlijk? 

Bednet zorgt ervoor dat kinderen die lange tijd of regelmatig niet naar school 

kunnen wegens ziekte, van thuis uit live de les kunnen volgen in hun eigen klas. 

Zo blijven ze mee met de leerstof en blijven ze hun vrienden zien.  

 

  

 

✓ Ontbijt 

Onze ontbijtactie hebben we juist achter de rug. Het was weer “werkdag” voor 

ons oudercomité ! 

Via deze weg willen we alle mensen danken die onze school op deze manier 

gesteund hebben. Maar vooral ook de mensen van ons oudercomité die de 

handen uit de mouwen gestoken hebben om dit 

mogelijk te maken. Daarom: DANK U ! 

 

 

 



 

 

 

 

Wordt/werd er iets meegegeven met je kind? 
 

• Flyer ’Week van de Keigezonde Kempen’ 

• Brochure met activiteiten tijdens paasvakantie  (gemeente Herselt) 
 


