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Activiteitenkalender September 2019 

 

Beste ouders 

 

We zijn zeer verheugd om jullie zoon/dochter terug op onze school te mogen verwelkomen. 

We wensen jullie allen een fijn schooljaar toe.  

 

Zoals jullie kunnen zien in de planning starten we in de maand september al met 2 

conferenties. Tijdens deze 2 dagen is er geen school voorzien.  

 

Verder hebben we ook de eerste oudercontacten gepland. Op deze momenten wordt de 

klaswerking verder toegelicht. Daarom hopen we u allen te kunnen ontvangen. 

 

De ouderraad TOR heeft sinds dit schooljaar ook een account geopend                                                         

bij Trooper. De juiste info hierover hebben jullie via een flyer reeds ontvangen.  

 
Alvast bedankt. Het schoolteam 

 

Maandag 2 september  

Dinsdag 3 september 8:40 De Chiro komt op bezoek in de verschillende klassen 

Woensdag 4 september Het kinderkoor brengt een bezoek aan onze school 

Donderdag 5 september De leerlingen van het lager en de kleuters van juf Christa 

gaan naar de bibliotheek 

13:10 De scouts brengen een bezoek aan onze school 

20:00 Oudercontact voor de ouders van het 1ste – 2de en 

3de leerjaar 

Vrijdag 6 september  

Zaterdag 7 september  

Zondag 8 september  

Maandag 9 september 20:00 Oudercontact voor de ouders van het 4de – 5de en 6de 

leerjaar 

Dinsdag 10 september  

Woensdag 11 september 19:00 Oudercontact voor de ouders van de kleuters van juf 

Karolien – juf Eveline en juf Christa 

Donderdag 12 september  

Vrijdag 13 september 13:00 De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan 

zwemmen 

Zaterdag 14 september  

Zondag 15 september  

Maandag 16 september  

Dinsdag 17 september De leerlingen van het lager gaan op teambuilding naar 

Kiewit. 

Woensdag 18 september Conferentie – Geen school 

Donderdag 19 september  

Vrijdag 20 september Eucharistieviering (deze wordt verzorgd door het 4de 

leerjaar) 

Zaterdag 21 september FLUOFUIF 
Zondag 22 september  



Maandag 23 september Reserve dag teambuilding voor de leerlingen van het lager 

Dinsdag 24 september De leerlingen van het lager en de kleuters van juf Christa 

gaan naar de bibliotheek 

Woensdag 25 september  

Donderdag 26 september  

Vrijdag 27 september  13:00 De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan 

zwemmen 

Zaterdag 28 september  

Zondag 29 september  

Maandag 30 september Conferentie op niveau van de scholengemeenschap – Geen 

school 

 

 

 


