
 

 

  

             

 

 

 

Activiteitenkalender maart 2021  

maart : jeugdboekenmaand : LEZEN is een feest  

ma 01  Zwemmen voor L2 en L1  

woe 03 20u : ouderraad  

ma 08        Zwemmen voor L2 en L1  

vr 12           12u30 : kinderkoor  

bednet: iedereen mag in pyjama naar school 

ma 15        Zwemmen voor L2 en L1   

vr 19           Sportdag voor L4 en L5 (onder voorbehoud) 

ma 22         Zwemmen voor L2 en L1  

woe 24       Pedagogische studiedag : alle leerlingen vrijaf  

                    16 – 20u : digitale oudercontacten lager  

do 25          16 – 18u : digitale oudercontacten lager  

vr 26          Sportdag voor L1-2-3 (onder voorbehoud) 

                   12u30 : kinderkoor  

ma 29        Zwemmen voor L2 en L1  

 

Vooruitblik naar april  

do 01        Vm : verkeersparcours Puyenbroeck voor L6 (onder voorbehoud)  

vr 02         16u : start van de paasvakantie  

ma 19       Zwemmen voor L2 en L1  
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1. Doktersbezoeken tijdens de schooluren  

Meer en meer ouders plannen doktersbezoeken tijdens de schooluren. 

Afgelopen weken waren er dagelijks leerlingen die werden afgehaald.  

Alle begrip als dit gaat over hoogdringende medische hulp of onderzoek. 

Graag willen we vragen dit naar de toekomst toe te beperken. Dank voor  uw begrip. 

 

2. Maart =  jeugdboekenmaand : LEZEN IS EEN FEEST  

De komende maand zijn er in de klassen activiteiten in de klas rond de 

jeugdboekenmaand.  

In deze activiteiten wil ons team de kinderen – nog warmer maken – voor het lezen.  

 

3. Volop aan de slag met digitale tools in onze school 

Vorige jaar kochten we 15 ipads aan om in te zetten in onze klassen. 

Afgelopen vakantie werden in het 4e en 5e leerjaar digitale borden geplaatst. 

 

Voor de beide aankopen werd een budget uitgegeven van 18000 euro. 

Daarvan werd de helft bekostigd door onze ouderraad !  

Dank aan alle ouders en sympathisanten die de acties van onze ouderraad steunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Meerdaagse uitstappen voor L3,4,5  

In de loop van de maand maart wordt beslist of we als school meerdaagse uitstappen 

laten doorgaan dit schooljaar.  

Dit gaat over de zeeklassen voor L3, de plattelandsklassen voor L4 en de tweedaagse 

naar Ieper voor L5. 

Als er beslist wordt te annuleren, dan wordt het gespaarde bedrag teruggestort in mei.  

 

5. Fiscale attesten jaar 2020  

Vorige week kreeg elke leerling het fiscaal attest mee voor het jaar 2020. 

Dit attest heb je als ouder nodig bij je belastingaangifte. 

Indien er problemen of onduidelijkheden zijn hieromtrent , neem dan contact met het 

secretariaat : secretariaat@depapaver.be of 050 71 15 93 
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