Agenda…
01.03.2018:

SVS: Danone Nations Cup

01.03.2018:

Oudercomité 20 uur

6de leerjaar

02.03.2018:
Tiroleravond
6de leerjaar
Voor kinderen en ouders een avond om de vele mooie herinneringen
vanuit Arzl terug boven te halen.
2de en 3de kleuterklas
+ 1ste en 2de leerjaar

05.03.2018:

Theater te Bergom

06.03.2018:

Medisch schooltoezicht op school

07.03.2018:

Pedagogische studiedag : GEEN SCHOOL !

09.03.2018:

De nationale pyjamadag van Bednet

3de leerjaar

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school
kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die
langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, of een ongeval,
zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.

We komen deze dag in pyjama naar school!
09.03.2018:

Theater te Bergom

1ste + 3de kleuterklas

09.03.2018:

Bib : De Vertelster

1ste + 2de leerjaar

12.03.2018:

Bezoek M-museum te Leuven

2de + 3de kleuterklas

12.03.2018:

Oudercontacten

kleuterschool

13.03.2018:

Bezoek secundair onderwijs SILA

6de leerjaar

20.03.2018:

SVS: ‘Alles met de bal’

26.03.2018 en
27.03.2018 :
Oudercontacten

3de + 4de leerjaar

Lagere school

27.03.2018:

Kijkdag 1ste kleuterklas = speeluurtje van 16 u – 17 u
voor de kleuters die na de paasvakantie instappen

28.03.2018:

SVS: voetbal 4 / 4 (namiddag)

29.03.2018:

Schaatsen te Herentals
Meer info via kleuterweetjes

3de t/m 6de leerjaar
3de kleuterklas

Meer info over de Goede Week
25.03.2018:

Start van de Goede Week
De Goede Week is in het christendom de naam voor de
week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de
laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd.

25.03.2018:

Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd
Palmzondag is de laatste zondag van de vastenperiode
(de zondag vóór Pasen), vooral belangrijk als eerste dag
van de Goede Week.
Op Palmzondag wordt door christenen de blijde intocht
van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd.

29.03.2018:

Witte Donderdag
Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van
Jezus en zijn apostelen herdacht.

30.03.2018:

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag
herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op
de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem.

31.03.2018:

Stille Zaterdag
Paaszaterdag of Stille Zaterdag volgt op Goede Vrijdag.
Het is de zaterdag voor Pasen en de laatste dag van
de vastentijd en lijdensweek die voorbereidt op het
christelijke paasfeest. Deze zaterdag wordt ook
wel Stille Zaterdag genoemd, omdat op die dag de
klokken niet luiden tot aan de Paaswake.

01.04.2018:

PASEN
Pasen is het belangrijkste christelijke
feest in het liturgische jaar, volgend op
de Goede Week.
Christenen vieren deze dag vanuit hun
geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood,
op de derde dag na zijn kruisiging.

02.04.2018:
15.04.2018:

Begin van de paasvakantie
Einde van de paasvakantie

Met uw kind werd meegegeven…


Folders met activiteiten tijdens paasvakantie (gemeente)

