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Beste ouders 

 

Het paasweekend komt er aan! In onze school rapen we morgen paaseieren!  
 

Daarna sluiten we het 2de trimester af, begint de paasvakantie … en hopen we op prachtig 

lenteweer. 

Tijd voor onze kinderen (en leerkrachten) om wat op adem te komen! 
   

     meester Johan. 

 

Geen sport en spel 

Telkens vóór het begin van een schoolvakantie 

organiseren we voor de lagere school geen sport en spel. 

Op vrijdag 30 maart, net voor het begin van de 

paasvakantie, is er geen sport en spel voorzien.  

 

Hanenbos 

Het 3de en 4de leerjaar beleven hun midweek in het 

Hanenbos in Beersel (provinciaal domein van Huizingen). 

Leuke activiteiten en … twee nachtjes slapen!  

Ze vertrekken op woensdagochtend 18 april en zijn terug 

op vrijdagnamiddag 20 april. 

 

Rollebolle 

Op vrijdag 20 april sporten onze kinderen van de  

2de en 3de kleuterklas met Rollebolle in de sporthal van 

Kortenberg. Rollebolle is een klauter- en spelparcours 

waarbij de kinderen aangezet worden tot  

spelen, kruipen, rollen en …bollen! 

 

Buitenspeldag, woensdag 18 april, tussen 13 en 17 uur 

Het zonnetje komt piepen, de vogeltjes fluiten de zomer 

tegemoet en je speelkleren staan te popelen om weer 

aangetrokken te worden. Wat een ideaal recept om te 

komen ravotten op de Buitenspeeldag! Onder andere wat 

springkastelen, draaimolens, een ballenbad, volksspelen 

en een ijs- en wafelkraam staan op jou te wachten! En 

voor de echte durvers is er de ‘Meltdown Mega Sweeper’! 

Plaats: speelterrein aan het voetbalveld van Erps-Kwerps. 

 

Theater Vierhoek 

Op dinsdag 22 mei kijken de kleuters in de school naar 

de voorstelling Vierhoek van theater Picalili.  

“Vierhoek” is een te gekke voorstelling over de 

alledaagse dingen vol verbazing, fantasie en techniek, 

waarin de 'alsof-wereld' van kleuters echt wordt!  

De voorstelling wordt gespeeld in de klas, voor de 

kleuters van die klas. De voorstelling reist dus op 1 dag 

langs alle kleuterklasjes van de school. De klas wordt het 

theater, de speelhoekjes zijn het decor, het speelgoed 

de attributen, de banken de tribune. De kleuters 

ontdekken tijdens de voorstelling hoe 2 acteurs met hun 

klasmeubeltjes en alledaags speelgoed een heus decor 

bouwen en hierin een theatervoorstelling spelen. Na de 

voorstelling kan de klas zo blijven staan, zodat de 

kleuters als verwerking in hun 'klasdecor' kunnen spelen. 

 Ooievaar op bezoek 

 Jits Coppe (K2) is fier!  

Haar zusje NELL werd geboren op 19 maart ’18.  

We wensen heel de familie van harte proficiat! 
 

Vrijaf – GEEN opvang bij Stekelbees 

 * maandag 30 april: brugdag naar 1 mei 

 * vrijdag 11 mei (weekend van O.H. Hemelvaart) 

 * maandag 21 mei: Pinkstermaandag 

 

Vrijaf – WEL opvang bij Stekelbees 

 * woensdag 30 mei: pedagogische studiedag voor de leerkrachten 

 

De oudervereniging vergadert op  

* woensdag 25 april om 20.30 uur: vergadering oudervereniging 

* dinsdag 29 mei om 19.30 uur: werkgroep “groen” 

* dinsdag 29 mei om 20.30 uur: vergadering oudervereniging 

 

Naar het Vlaams Parlement  

In tijden waar in sommige landen de democratie niet altijd 

gerespecteerd wordt, is het nuttig onze oudste leerlingen te 

wijzen op democratische waarden. 

In dat kader bezoeken de kinderen van het 6de leerjaar op 

donderdag 3 mei het Vlaams Parlement in Brussel. 

 

Wafels, truffels en … studentenhaver 

De oudervereniging zit niet stil en organiseert een wafel- 

truffel- en  studentenhaververkoop … ambachtelijk gebakken, 

lekker en betaalbaar. Iedere koper steunt de werking van de 

school. 

Na de paasvakantie op vrijdag 20 april starten we de 

wafelverkoop. Breng alles binnen tegen vrijdag 18 mei!  

Onze oudervereniging presteert zondagswerk op 27 mei om alle 

pakketten klaar te maken. 

Op maandag 28 mei kunnen de wafels afgehaald worden. 

 

Bijna naar het 1ste leerjaar 

De derdekleuterklassers van juf Sophie, juf Mieke en juf Ineke 

staan te trappelen om de grote stap naar het 1ste leerjaar te 

zetten. Na de paasvakantie zijn een aantal gemeenschappelijke 

activiteiten met het 1ste leerjaar.  

Als eerste activiteit bezoeken beide klassen het museum voor 

natuurwetenschappen in Brussel op dinsdag 8 mei. Dit wordt 

leuk!  
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Een veilige schoolomgeving?  

               Daar zorgen we vooral zelf voor! 

 
 

Nogal wat automobilisten parkeren tegen de rijrichting in of op plaatsen waar het niet mag. Vermijd ook om op de rijweg de 

wagen te keren. Dit leidt tot gevaarlijke situaties! De politie observeert niet alleen, ze schrijven meteen boetes! We zijn 

verwittigd! We vroegen de wijkagent en de gemeenschapswachten om in de schoolomgeving een extra oogje in het zeil te 

houden en … strenger op te treden ! 
 

En … kinderen … gebruik het zebrapad! Doe even moeite om veilig over te steken. Ouders … geef hen het goede voorbeeld!  
 

Stappen en trappen …  

Eind juni reiken we de bronzen, zilveren en gouden brevetten voor onze stappers en trappers.  

In mei oefenen we vaardigheden als voetganger en als fietser om ons veilig in het verkeer te bewegen.  

We plannen volgende acties: 
 

 vrijdag 27 april 

Fietsactiviteiten in de lagere school. 

 in de maand mei 

Per klas oefenen als stapper of trapper. 

 vanaf 7 mei 

Ouders kunnen met hun kinderen het fietsparcours oefenen. De bewegwijzering wordt geplaatst op maandag 7 mei. 

Naargelang de fietsvaardigheden van de kinderen, kunnen kinderen vanaf het 3de leerjaar onder begeleiding van volwassenen 

het parcours oefenen.  

 week van 14 mei  

5de en 6de lj. verkennen de route van het levend verkeerspark  

 donderdag 17 mei: verkeersdag voor de hele school en autoluwe dag 

We hopen in de schoolomgeving (bijna) geen auto’ te zien. 

Als het mogelijk is, komt iedereen te voet, met de fiets  of met het openbaar vervoer. Wie toch met de auto komt, parkeert 

liefst buiten de directe schoolomgeving.  

Onze kinderen oefenen op de speelplaatsen en de terreinen rond de voetbalvelden in fietsbehendigheid. 

 donderdag 17 mei: levend verkeerspark  

Voor de vijfde- en zesdeklassers organiseren we die dag een fietsparcours in Erps-Kwerps. Ze oefenen dan in reële 

verkeerssituaties. De kinderen kunnen ook hun fiets technisch laten controleren en eventueel laten graveren.  

 woensdag 24 mei: verwenne- rij 

Onze oudervereniging trakteert die middag alle stappers en trappers op een leuke verrassing!  

 vrijdag 25 mei:  

5de lj. krijgt een workshop van VELO: fiets onderhouden en herstellen  

 

 op 26 maandag maart startte de fietshelmenverkoop.  

Kinderen en ouders kunnen nog altijd helmen passen, de juiste kleur kiezen en … bestellen.  De firma SCOTT uit Kortenberg 

geeft ons fikse kortingen! Strookjes binnenbrengen tegen 27 april. De levering is voorzien op 18 mei. 

 

 

Automobilisten … maak er een gewoonte van om jullie kinderen  na schooltijd op te halen op één van de naburige parkings aan de 

sporthal of aan de kerk van Kwerps. Laat jouw kind van de lagere school te voet met de begeleide rij meestappen tot aan die 

parkings.   

  



 

Wist je dat… 
 we maar al te fier waren op de optredens tijdens Circus Klimopini! Dank aan alle vrijwilligers om ons te helpen bij de 

realisatie van dit schoolfeest! Vergeet niet de dvd en cd- rom met de film en de foto’ s te bestellen!  

Een mooi souvenir aan een leuk project! 

 de kinderen van de 1ste kleuterklas op dinsdag 17 april in de school naar het medisch onderzoek gaan  

* tijdens de kijkdag van woensdag 2 mei, tussen 9 en 10.30 uur, ouders met hun peuters welkom zijn in de knuffelklas bij juf 

Lies … men zegge het voort!  

 knuffelklas en 1ste kleuterklas op donderdag 3 mei inkopen doen op de markt in Kortenberg 

 de turners van de lagere school tijdens de paasvakantie hun gympak mee naar huis nemen om te laten wassen. 

 er in sommige klassen weer luizen opduiken. De paasvakantie is voor elk gezin de ideale periode om de kinderen luizenvrij te 

houden. Als iedere ouder zijn verantwoordelijkheid neemt … starten we op 16 april zonder die vervelende beestjes!  

 ouders en grootouders van de 2de en 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar ons kunnen helpen, telkens op vrijdagnamiddag.  

Vul hiervoor het strookje in!  

 er in de school, voor in geval van kernramp,  de nodige jodiumtabletten in voorraad zijn 

 we met onze school meedoen met Curieuzeneuzen, een project waar de luchtkwaliteit in de schoolomgeving gemeten wordt.  

Maandkalender april – mei 2018 
vrijdag 30 maart  

* paaseieren rapen  

* 5de lj.: jeugdboekenspel in de bib 

* geen sport en spel 

zaterdag 31 maart t.e.m. zondag 15 april:  

* paasvakantie 

dinsdag 17 april 

 1ste kl.: medisch onderzoek 

woensdagnamiddag 18 april 

 * 13-17 uur: buitenspeldag  

woensdag 18 t.e.m. 20 april 

 * 3de en 4de lj. Hanenklas te Beersel 

vrijdag 20 april 

 * 2de en 3de kl.: Rollebolle in Kortenberg 

 * start van de wafelverkoop 

zaterdag 21 april 

 * 15 u: Vormsel in kerk van Erps 

woensdag 25 april 

 * 20.30 uur: oudervereniging 

vrijdag 27 april 

 * fietsactiviteiten in de lagere school 

 * bestelbriefjes helmen binnenbrengen 

 

 

maandag  30 april 

* vrijaf: facultatieve vrije dag 

Er is geen opvang bij Stekelbees 

 dinsdag 1 mei, dag van de Arbeid 

 * vrijaf: geen opvang bij Stekelbees 

 woensdag 2 mei 

 * kijkdag voor nieuwe kleuters 

donderdag 3 mei 

 * 6de lj. bezoek aan Vlaams-Parlement 

 * knuffelklas en 1ste kl. naar de markt in 

Kortenberg 

dinsdag  8 mei 

 * 3de kl. en 1ste lj. naar Dino- museum 

donderdag 10 en vrijdag 11 mei 

* vrijaf, O.H. Hemelvaart en brugdag 

* geen opvang bij Stekelbees 

zondag 13 mei  

 * moederdag 

 * 2de lj.: Eerste Communie 

woensdag 16 mei 

 * 5de en 6de lj. fietscontrole en verkenning 

levend verkeerspark 

donderdag 17 mei 

 * verkeersdag voor alle Klimoppers 

 * 5de en 6de lj.: levend verkeerspark 

vrijdag 18 mei 

 * eindfeest 6de lj.  

 * levering fietshelmen 

  

 maandag 21 mei, Pinkstermaandag 

 * vrijaf, geen opvang bij Stekelbees  

 dinsdag 22 mei 

 * kleuterschool: theater Vierhoek 

woensdag 23 mei 

 * verwenneRIJ door de oudervereniging 

vrijdag 25 mei 

 * 5de lj.: fiets onderhouden en herstellen 

 maandag 28 mei 

 * levering wafels 

 dinsdag 29 mei 

 * 19.30 u: werkgroep “groen” 

 * 20.30 u: vergadering oudervereniging 

 woensdag 30 mei 

 * vrijaf: pedagogische studiedag 

 Er is opvang bij Stekelbees 

 vrijdag 1 juni 

 * geen avondopvang bij Stekelbees 

 * lagere school op schoolreis 

  1ste en 2de lj.: Lilse Bergen 

  3de en 4de lj.: Tervuren  

  5de en 6de lj.: fietstocht naar Hofstade  

 vrijdag 22 juni 

 * kleuterschool op schoolreis naar 

Ollemanshoekje 

VERKOOP VAN WAFELS, TRUFFELS, FRANGIPANES EN STUDENTENHAVER. 

strookjes binnenbrengen tegen 18 mei  

 

 


