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Agenda maart 2018 
 

Donderdag 01/03 COMPLIMENTENDAG ! 

Namiddag: directeur Luc Dendooven van het college Geraardsbergen bezoekt 

onze 6e-klassers en geeft een woordje uitleg over de mogelijkheden bij hen in 

het S.O. 

16.00 – 20.00 uur: oudercontact kleuters + lagere school. 

Maandag 05/03 LOKALE  VERLOFDAG !   GEEN  KLAS ! 

Dinsdag 06 t.e.m. 

vrijdag 16/03 

 

K3A, K3B en L1 werken samen aan een project rond “Kunst”. 

Dinsdag 06/03 K3A, K3B en L1 op uitstap naar poppentheater ‘Pedrolino’ (Sint-Amandsberg) en 

het ‘SMAK’ (Gent) i.v.m. hun project rond “Kunst”. 

Woensdag 07/03 L2 naar ‘De grote wetenschapsshow’ in het Arjaantheater te Geraardsbergen. 

Donderdag 08/03 8.45 uur: L6 krijgt les door het C.L.B. rond studierichtingen. 

12.30 – 15.05 uur: L5 en L6 naar het ‘Beroepenhuis’ in Geraardsbergen. 

19.30 uur: vergadering oudervereniging. 

Vrijdag 09/03 PYJAMADAG ! We nemen hier met onze school aan deel en willen daarmee de 

aandacht vestigen op zieke, bedlegerige kinderen. Zo steunen we samen Bednet, 

een organisatie die ervoor zorgt dat langdurig zieke kinderen, van thuis uit, 

gewoon mee in de klas kunnen zitten. 

Maandag 12/03 L6 op daguitstap naar museum ’t Aloam in Viane rond thema ‘oude beroepen’. 

Dinsdag 13/03 Voormiddag: L6 naar het Koetsenhuis in Geraardsbergen i.v.m. MEGA-project. 

9.30 uur: L3 krijgt een rondleiding in de bibliotheek van Geraardsbergen. 

13.30 uur: L4 krijgt eveneens een rondleiding in de bibliotheek van 

Geraardsbergen. 

16.00 uur: personeelsvergadering. 

Woensdag 14 t.e.m. 

vrijdag 16/03 

Directeur op nascholing naar Colloquium voor directies basisonderwijs in 

Mariakerke. Gelieve u tijdens deze afwezigheid van de directeur te richten tot 

juf Lutgarde (L1A). 

Woensdag 14/03 Naschoolse sportactiviteit ‘Netbal’ in sporthal De Veldmuis te Geraardsbergen, 

voor ingeschreven kinderen van het 6e leerjaar. 

Vrijdag 16/03 Namiddag: afsluitmoment kunstproject K3, L1A en L1B. Uitnodiging volgt. 

Zaterdag 17 en  

zondag 18/03 

JAARLIJKS  EETFESTIJN  in feestzaal Tom Dooley, Zandbergen. 

HARTELIJK  WELKOM !   Tijdig inschrijven a.u.b. ! 

Maandag 19/03 Voormiddag: L5 naar de bibliotheek van Geraardsbergen. 

Dinsdag 20/03 OMGEKEERDE  DAG, een initiatief door onze leerlingenraad. Info volgt nog. 

Woensdag 21/03 K3 bezoekt de bibliotheek van Geraardsbergen. 

Naschoolse sportactiviteit ‘IJsschaatsen’ te Liedekerke voor ingeschreven lln. 

van L3-L6. 

 

 

 



 

 

 

Donderdag 22/03 Voormiddag: L1A en L1B bezoeken de bibliotheek van Geraardsbergen. 

Namiddag: L6 naar Doe-dag in het College van Geraardsbergen. 

19.00 uur: Infoavond College Geraardsbergen voor 6e-jaars en hun ouders. 

Uitnodiging volgt. 

Vrijdag 23/03 10.30 – 11.30 uur: kijkmoment voor geïnteresseerde peuters en hun ouders. 

Welkom! 

Maandag 26/03 13.00 uur: FILMNAMIDDAG, georganiseerd door onze leerlingenraad. 

Woensdag 28/03 L6 bezoekt het Karmelieten i.v.m. studiekeuzes S.O. 

K3 naar het Arjaantheater te Geraardsbergen voor de voorstelling ‘Mousse’ van 

Gilles Monart. 

Infoavond voor 6e-klassers en hun ouders in het T.I.S.J. 

Donderdag 29/03 10.45 uur: eucharistieviering ‘Witte donderdag’ met de lagere school in de kerk van 

Zandbergen. Welkom ! 

Namiddag: L5 & L6 naar het Arjaantheater te Geraardsbergen voor de voorstelling 

‘Niet vergeten’ van Hoge Fronten. 

Vrijdag 30/03 14u30: kruiswegverering met de kinderen van onze lagere school in de parochiekerk 

van Zandbergen. Welkom ! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

NIET VERGETEN:    -  Inschrijvingen eetfestijn ! 

- Paasvakantie van 31/03 t.e.m.15/04 

Vervolg zwemlessen L5 en L6: 02 en 09 maart 2018 

Zwemlessen voor L1 en L2:  16 (enkel L2) en 23 2018 

Zwemgerief niet vergeten, a.u.b. 


