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Activiteitenkalender 

Zo 1 Nieuwjaar ! 

Ma 9 Start tweede trimester 

  Instap nieuwe kleuters 

Di 10 Zwemmen : L3-L4 

  Medisch schooltoezicht L4 

W 11 Turnen : L1-L5-L6 

Di 17 Zwemmen : L1 

W 18 Juf Maxime : nascholing 

V 20 MST L1 + aparte oproepingen 

Di 24 Zwemmen : L5-L6 

W 25 Turnen : L2-L3-L4 

Do 26  L6 : kettinggedicht 

Ma 30 PED. STUDIEDAG 

Di 31 Zwemmen : L2 

Nieuwjaar ! 

Bij de start van 2023 willen we u onze oprechte wensen aanbieden voor een gelukkig en gezond 

2023 ! Dat de pretlichtjes in de ogen van de kinderen mogen blijven stralen en ze veel kennis en 

vaardigheden zich eigen kunnen maken in een gezellige werksfeer. 

Ook voor u wensen we een leuke werkplek met toffe collega’s; dat er in 2023 veel kleine 

geluksmomentjes mogen passeren in uw professioneel en privé-leven. Proost ! 

Instap nieuwe kleuters 

Bij de start van het tweede trimester wordt onze peuterklas aangevuld met 8 nieuwelingen. 

Van harte welkom ! 

 

 

 

 

Medisch schooltoezicht 

Het VCLB is verantwoordelijk voor een verplicht aanbod van medische onderzoeken. In januari 

staat het vierde leerjaar op de planning ( dinsdag 10/01 ). Op vrijdag 20/01 worden enkele 

selectieve onderzoeken gedaan aangevuld met de leerlingen die tijdens een vorig bezoek 

afwezig waren. Op diezelfde dag vindt ook het onderzoek voor de lln. van L1 plaats. 

Dit alles gaat door in een lokaal op school. 

Deze foto van Onbekende auteur is 

https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/47979748021/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Kettinggedicht 

Onze leerlingen van L6 schrijven mee aan het kettinggedicht van Dilsen-Stokkem. Dit wordt 

georganiseerd door de bibliotheek in het kader van de gedichtendag. 

 

 

 

 

 

Pedagogische studiedag 

Op maandag 30 januari is er voor de leerkrachten een pedagogische studiedag gepland. Voor 

de leerlingen is dit een vrije dag. Kunnen ze genieten van een lekker lang weekend.  

 

 

 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC 

http://bibliotheekkortrijk.blogspot.com/2013/01/gedichtendag-in-kortrijk-het-programma.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 


