
   Infokrantje maart 2020 

We duiken in een zee vol vriendjes! 



Agenda 

01.03.2020 Einde krokusvakantie 

04.03.2020 Laatste zwembeurt  tweede graad 
Nadien heeft de tweede graad weer 2 turnlessen per week: maandag en vrijdag. 

05.03.2020 Bibbezoek  lagere school 

05.03.2020 Medisch schooltoezicht met ouders  eerste kleuterklas
in CLB Herentals (namiddag) 

06.03.2020 Poppentheater “Sloef” in bibliotheek     eerste graad 

11.03.2020 Eerste zwembeurt  eerste graad 
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 

13.03.2020 Bednet pyjamadag  
We komen deze dag in pyjama naar school! 

17.03.2020 Ijspretjes    derde kleuterklas 
Meer informatie via kleuterweetjes. 

17.03.2020 Ouderkringvergadering om 20 uur

19.03.2020 BIBSTER-spel in de bib n.a.v. jeugdboekenmaand  derde graad 

19.03.2020 Tiroleravond om 19.45 uur  derde graad 
Voor kinderen en ouders een avond om de vele mooie herinneringen vanuit Arzl terug 
boven te halen!

20.03.2020 Pedagogische studiedag = geen school 

25.03.2020 Moev! voetbal 4x4 (namiddag) tweede en derde graad 

26.03.2020 Workshop LABO: Leren Afval Beheren op School  derde graad 

03.03.2020 Infoavond eerste communie om 19u tweede leerjaar



30.03.2020 Oudercontact  lagere school 

31.03.2020 Hidrodoe (hele dag)  tweede graad 

31.03.2020 Speluurtje voor nieuwe instappertjes (16 uur) 

31.03.2020 Oudercontact  lagere school 

Noteer alvast in je agenda: 

01.04.2020 Schoolfotograaf 

30.03.2020  derde graad Bezoek aan secundaire school te Aarschot (vm) 
De leerlingen van de derde graad blijven die dag ineten.



 

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.  

 

  

 

 Eetdag  

Onze jaarlijkse eetdag hebben we juist achter de rug. Het was, zoals we dit 

noemen, weer “werkdag” want we mochten ongeveer 325 mensen ontvangen 

en bedienen. Via deze weg willen we alle mensen danken die onze school op 

deze manier gesteund hebben. Maar vooral ook alle mensen die de handen uit 

de mouwen gestoken hebben om dit mogelijk te maken. Zonder al die helpers 

was dit uiteraard niet gelukt. Daarom: DANK U ! 

 

 

 



 

 Rollend materiaal op woensdag: einde ‘winterstop’ 

Om wat variatie te brengen in de activiteiten op de speelplaats, lassen we graag 

elke woensdag opnieuw een “roldag” in. Tijdens de speeltijd krijgen alle 

kinderen de kans om in afgebakende zones per leeftijdsgroep met rollend 

materiaal aan de slag te gaan. Uw kind mag elke woensdag een fiets, step, 

rolschaatsen… meebrengen. Het meebrengen van dit materiaal is op eigen 

verantwoordelijkheid. Onze school staat niet in voor materiaal dat stuk gaat. We 

houden uiteraard rekening met de weersomstandigheden.  

 

 

 

 

 

Wordt/werd er iets meegegeven met je kind? 
 

 Flyer ’Week van de Keigezonde Kempen’ 

 Brochure ‘activiteiten paasvakantie’ van gemeente Herselt 
 




