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Activiteitenkalender Maart 2020 

 

Beste ouders   

 

De ouderraad heeft bij aanvang van het schooljaar een oproep 

gedaan om mee te doen met TROOPER. 

Op dit moment hebben jullie aankopen via Trooper de 

ouderraad al meer dan €600 opgebracht, waarvoor onze 

oprechte dank. Steeds meer online-winkels stappen in het 

project. Dus vergeet zeker niet bij online-aankopen even langs 

onze trooperaccount te gaan. (TOR-Terkoester ouderraad ) 

 

Alvast bedankt 

 

De ouderraad en het schoolteam 

 

 
Maandag 2 maart  

Dinsdag 3 maart  

Woensdag 4 maart 20:00 TOR 

Donderdag 5 maart De leerlingen van het lager en de 5-jarige kleuters gaan 

naar de bibliotheek 

Vrijdag 6 maart  

Zaterdag 7 maart  

Zondag 8 maart  

Maandag 9 maart  

Dinsdag 10 maart  

Woensdag 11 maart  

Donderdag 12 maart  

Vrijdag 13 maart Voor de leerlingen van het 3de – 4de - 5de – 6de leerjaar is 

het een middag op wieltjes 

De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar gaan zwemmen 

Zaterdag 14 maart  

Zondag 15 maart  

Maandag 16 maart 9:00 – 10:30 De leerlingen van het 5de leerjaar gaan naar 

het verkeerspark in Borgloon 

10:30 – 12:00 De leerlingen van het 6de leerjaar gaan naar 

het verkeerspark in Borgloon 

Infoavond schoolrijpheid voor de ouders van de 5-jarige 

kleuters 

Dinsdag 17 maart  

Woensdag 18 maart VRIJAF 
Donderdag 19 maart De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar doen mee aan een 

trefbaltornooi 

Vrijdag 20 maart Eucharistieviering 

Opruimactie Limburg.net (zwerfvuil) voor de leerlingen van 

het lager onderwijs 

Zaterdag 21 maart  

 



Zondag 22 maart  

Maandag 23 maart  

Dinsdag 24 maart Vandaag geven we de rapporten mee naar huis en zetten 

we ze open op Questi. 

Woensdag 25 maart Oudercontacten voor de ouders van de leerlingen van het 

lager onderwijs 

Donderdag 26 maart De leerlingen van het lager en de 5-jarige kleuters gaan 

naar de bibliotheek 

Oudercontacten voor de ouders van de leerlingen van het 

lager onderwijs 

Vrijdag 27 maart De kleuters en de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar 

gaan op schoolreis naar de Olmense Zoo 

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan meedoen 

aan American Games (in Spalbeek) 

Zaterdag 28 maart  

Zondag 29 maart  

Maandag 30 maart  

Dinsdag 31 maart  

Woensdag 1 april Wendag voor de nieuwe kleuters 

Oudercontact voor de ouders van de 5-jarige kleuters 

Vraaggestuurd oudercontact voor de ouders van de andere 

kleuters (oudercontact op vraag van de ouders of de 

leerkracht) 

20:00 TOR 

Donderdag 2 april Tijdens de middag hebben we ‘Speelmaatjes’ op de 

speelplaats 

19:30 Infovergadering Zeeklassen voor de ouders van de 

leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 

Vrijdag 3 april Pizzaverkoop 

Zaterdag 4 april Start van de paasvakantie 

 


