
 

 

KIJK OP DE MAAND 5 – WEEK 51 – 19.12.2019 
Jaargang 2 nr. 5 

 KALENDER JANUARI  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Maandag, 23 december 2019 t.e.m. zondag, 5 januari 2020 
KERSTVAKANTIE – GEEN SCHOOL 

Maandag, 6 januari 2020 
START TWEEDE TRIMESTER 

6 
Instapdatum 3 
Start 2de trimester 

7 
Zitdag brugfifuur 

8 
20.00 – 23.00 
Schoolbestuur 

9 
16.15 – 18.15 
Ouderavond ‘Over 
de drempel K3-L1’ 

10 
 

13 
08.30 – 11.30 
Medisch 
schooltoezicht L6b 

14 
Hele dag 
Juf Angie op navorming 

10.00 – 11.00 
Toneelvoorstelling L5-6 

19.00 – 21.00 
Werkgroep cultuur 

15 
 

16 
13.30 – 16.30 
Directeurencollege 
SG De Leiebrug 

17 
09.00 – 12.00 
Regionaal 
directeurenplatform 

20 
16.00 
Oudercontactavond 
K3 

21 
14.00 – 15.00 
Toneel voor L1 – L2 
16.00 
Oudercontactavond 
K3 

22 
START 
EVALUATIEPERIODE 
1 (LAGER) 

23 
19.30 – 21.30 
Ouderraad 

24 
15.30 – 18.00 
Opendeuravond 1 

27 
13.30 – 16.00 
Juf Sophie T. op 
navorming 

28 
10.00 – 11.00 
Toneel voor peuter en 
K1 
13.20 – 15.20 
Kronkeldidoe L1-L2 
16.30 – 19.00 
Personeelsvergadering 
19.30 – 21.30 
Vergadering 
wandelpools 

29 30 31 

Zaterdag, 18 januari 
Hele dag Vlaams Kampioenschap Schaken 
18.00 – 20.00 Nieuwjaarsreceptie 

 

   

Basisschool De Kleine Prins 
Aug. Debunnestraat 15 – 8930 MENEN 

056/53.25.91 
info@dekleineprins.be – www.dekleineprins.be 
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NIEUWJAARSWENSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJ INFORMEREN 

Verkeersveiligheid: de wandelpools 
In de vorige Kijk op de Maand informeerden wij u uitgebreid over het nieuwe initiatief rond de 
wandelpools. Ondertussen kreeg u daarvoor een brief met een bevraging mee. Ook op de 
eindejaarsmarkt kon u de vragen beantwoorden: 

Als de wandelpools van start gaan, dan zal ik mijn kind daarvan gebruik laten maken: 

 nee 
 ja en mijn kind zou meestappen met de pool van de Ieperstraat / de Kortrijkstraat (schrap 

wat niet past) 

Ik kan zélf ook een wandelpool begeleiden: 

 nee 
 ja, elke dag 
 ja, maar alleen op volgende dagen: 

Wij vragen dat u het strookje bij deze bevraging nog voor de 
kerstvakantie (of ten laatste in de week erna) bij de klasleerkracht 
bezorgt. Wij nemen dan even tijd om alles te verwerken en op dinsdag, 
28 januari komen wij om 19.30u een tweede keer met het werkgroepje 
bijeen om dit initiatief verder vorm te geven. Was u er de eerste keer niet bij, maar heeft u wel zin 
om dit te helpen organiseren? Kom dan gerust af naar de vergadering  op school! 



Infoavond overgang 3de kleuter – 1ste leerjaar 

Naast deze infoavond gaan wij ook graag individueel met u in gesprek omtrent uw kleuter en de 
verwachtingen naar het eerste leerjaar toe. Deze individuele gesprekken gaan door op maandag, 20 
en dinsdag, 21 januari telkens vanaf 16.00u. De concrete timing wordt afgesproken met de 
kleuterjuffen. 

 

Opendeurdagen schooljaar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeg het door! 



Zitdag brugfiguur 
Op dinsdag, 7 januari is brugfiguur Miriam El Idrissi op school aanwezig van 13.15u tot 15.00u. U kunt 
bij haar heel discreet terecht met heel wat vragen, problemen,... of voor informatie omtrent: 

- ondersteuning, doorverwijziging,… bij openstaande schoolfacturen; 
- hulp bij administratieve moeilijkheden of onduidelijkheden; 
- verwijzingen i.v.m. huiswerkbegeleiding; 
- doorverwijzen naar het aanbod vrijetijdsbesteding; 
- doorverwijzen naar stedelijke of ondersteunende diensten; 
- een luisterend oor, troostend gesprek; 
- beantwoorden van vragen i.v.m. het groeipakket,…; 
- … 

Wenst u een persoonlijk gesprek met Miriam? Dan volstaat het om de directie of het secretariaat van 
de school te verwittigen en een gesprek aan te vragen. U kunt ook rechtstreeks met Miriam contact 
opnemen via het nummer 0492/595934 of via Miriam.elidrissi@menen.be. 

Wie bieden u graag deze service aan: maak er gebruik van! 

 

Smartschool-problemen. 
Vorige week ontvingen alle ouders (papa’s, 
mama’s) een brief met daarop een 
paswoord en een login om op Smartschool 
te kunnen. De bedoeling is dat jullie vanaf 
nu geregeld communicatie van de school 
via dat platform ontvangen. Ook de digitale 
Kijk op de Maand zouden we dan geleidelijk 
aan vanuit Smartschool doorsturen. 

Al heel gauw bleek echter dat een aantal 
brieven verkeerde gegevens bevatten, 
waardoor je een foutmelding ontvangt bij 
het inloggen op Smartschool. Dat is een 
vervelende situatie, die we zo vlug mogelijk 

wensen recht te zetten en waarvoor wij ons verontschuldigen. Heb je een brief ontvangen met 
verkeerde gegevens? Stuur dan een mail naar ict@dekleineprins.be en u ontvangt heel kort daarna 
een antwoord met de nieuwe gegevens. 

Na de kerstvakantie zal in de refter / opvang van de school ook een computer beschikbaar zijn waar 
ouders gebruik kunnen van maken. Heeft u thuis geen computer of internet? Kom dan gerust langs 
op school om alle informatie na te lezen! 

WE BLIKKEN TERUG… 

Eindejaarsmarkt 
De 3de multiculturele eindejaarsmarkt in De Kleine Prins was opnieuw een voltreffer. Heel veel volk, 
heel veel sfeer, heel veel leuke koopdingetjes, heel veel lekkere geuren van allerlei hapjes en drankjes, 
fijne optredens van de kinderen, film en karaoke,… 

Maar wat ons vooral blij én trots maakt, is dat wij er met dit gebeuren in slagen om al die culturen en 
nationaliteiten op onze school samen te brengen om met respect voor en vertrouwen in elkaar samen 
te genieten van de heerlijke eindejaarssfeer. Diversiteit werkt bij ons en velen mogen eens komen 
kijken hoe wij het aanpakken: mét respect voor traditie én oog voor een warme toekomst. Daar gaan 
en staan we voor! 

mailto:Miriam.elidrissi@menen.be
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De warmste week 

Ook onze eerste sponsorloop voor de warmste week, op woensdag, 11 
december, was een groot succes! Alle kinderen – zowel de kleuters als 
de leerlingen – zetten hun beste beentje voor én zelfs enkele 
volwassenen liepen mee! Er was muziek op de speelplaats, heel wat 
(groot)ouders kwamen supporteren voor de kinderen en genoten 
ondertussen van een kopje koffie, chocomelk of glühwein. Een sportief, 
sfeervol en warm gebeuren dat zo maar liefst €1100 heeft opgebracht 
voor het goede doel! Wat zullen de mensen van ‘De 
Zonnebloemblaadjes’ vzw gelukkig zijn! 

De Zonnebloemblaadjes vzw is een vereniging die zich inzet voor de 
integratie van kinderen en jongeren met een licht mentale en / of 
fysieke beperking. Met de hulp van enthousiaste vrijwilligers en 

sponsors bezorgen zij hen elk jaar opnieuw een onvergetelijk zomerkamp. Kinderen helpen kinderen: 
dat was het doel van onze actie! 

Op vrijdag, 20 december trekken onze zesdeklassers, samen met meester Stijn en juf Isabel naar 
Kortrijk om daar zélf het bedrag van onze actie bekend te maken. We hopen dat we – net als vorig 
jaar – op de radio en televisie kunnen komen met onze actie!  

 

De opbrengst van onze sponsorloop:  € 1100,00 ! 
1100 keer dankuwel ! 

 

Foto’s van dit evenement? Surf dan eventjes naar de Facebookpagina van de school. Like ons of deel 
ons bericht zoveel mogelijk: www.facebook.com/dekleineprinsmenen/ 

http://www.facebook.com/dekleineprinsmenen/


NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN 

Ouderraad: 

De ouderraad vergadert op donderdag, 23 januari om 19.30u in de leraarskamer van de school. 
Belangrijkste agendapunt wordt de organisatie van de ontbijtactie.  

Ben je als ouder geïnteresseerd in de werking van de ouderraad? Wens je inspraak in het schoolbeleid 
en zie je het zitten om af en toe ook praktisch aan de slag te gaan? Dan is de ouderraad ongetwijfeld 
iets voor jou: altijd welkom!  

 

MOS en natuurouders: 
Op donderdag, 30 januari komt Joke Oosterlynck langs op school. Samen 
met haar bekijken we even de vernieuwde MOS-werking van de school en 
gaan we eventjes na of we al terug in aanmerking komen voor een nieuwe 
groene MOS-vlag en de erkenning als eco-school.  

 
 

Feest: 
Een welgemeende DANKJEWEL aan de werkgroep feest voor de organisatie van de geslaagde 
eindejaarsmarkt. Samen met heel wat vrijwilligers / helpende handen zijn we erin geslaagd om er 
ook nu weer een top-evenement van te maken waar heel wat kinderen, ouders en familieleden op 
aanwezig waren. Het werd een heel mooi intercultureel gebeuren waarvan mensen van diverse 
nationaliteiten en culturen konden genieten. Daar doen we het voor! BRAVO! 

 

Cultuur: 

De werkgroep cultuur vergadert op 
dinsdag, 14 januari om 19.00u in de 
leraarskamer. Nu we concrete 
afspraken konden maken met Circus De 
Sven én een aantal ideeën verzamelden 
rond mogelijke circusworkshops, 
kunnen we verder aan de slag. De 
bedoeling is dat we in deze vergadering 
de themaweek rond het circus (30 maart 
– 3 april 2020) concreet uitwerken. Heel 
wat werk voor de boeg dus, vandaar een oproep om talrijk op de vergadering aanwezig te zijn. Ook 
nieuwe mensen zijn nog altijd welkom in onze werkgroep cultuur! 

NIEUWS UIT DE KLASSEN 

Peuter en kleuter: 
Hallo,  
Amaai wat gaat de tijd snel, het eerste trimester zit er weeral op en we zitten 
volop in de sfeer van de lichtjes, 
De jingelbelmuziek, samen gezellig rond de tafel……… 
Na de vakantie krijgen de peuters en juf Jolien nieuwe vriendjes in de klas en gaan 
ze samen met Jules weer heel wat avonturen beleven. 
In de eerste kleuterklas gaan juf Nicole, juf Els en hun kleuters samen “met Nellie en Cezar in bad”…… 



We gaan heel wat experimenteren met zeep en water. 
Wie thuis badspeelgoed heeft mag dat genaamtekend meebrengen naar de 
klas. Dank u! 
Het tweede en derde kleuter (juf Priscilla, juf 
Magali, juf Ann en juf Line) krijgen  na de 
vakantie bezoek van derdejaars stagiaires die 
de kleuters voor drie weken meenemen 

in  een “verrassingsthema”, dat wordt heel wat ontdekken en 
beleven…… 
MAAR EERST………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste leerjaar:  
Dag feestelingen, 

Onze eersteklassers zijn toe aan een welverdiende vakantie!  Jawel, er werd al heel wat geleerd het 
voorbije trimester. Nog maar enkele letters en alle klanken werden aangeleerd. Het lezen gaat steeds 
vlotter ! 



Twee weken na de vakantie zullen de kinderen van het 1ste leerjaar voor de eerste keer grote proeven 
maken, hierbij worden de taal- en rekenvakken getest. 

Omdat deze proefjes snel van start gaan na de vakantie, hebben we een klein huiswerkbundeltje 
meegegeven.  

In klas 1a moeten we jammergenoeg afscheid nemen van 2 leerlingen. 

Chelsea en Brishna verhuizen, door de grote afstand is het voor hen niet meer mogelijk om naar onze 
school te komen. Deze 2 toffe, lieve meiden zullen we echt wel missen. We duimen voor een vlotte 
start in hun nieuwe school. 

Straks leest uw kind zijn nieuwjaarsbrief voor ! Er zijn drie nieuwjaarsbrieven, één gericht aan de 
ouders en twee andere voor de meter en peter.  We wensen alle ouders en kinderen een vreugdevolle 
kerst en een klinkend eindejaar toe! 

Groetjes van de juffen! 

 

Tweede leerjaar: 

Hoi hoi lieve tweedeklassers, 

Het is zover, de kerstvakantie is in zicht… Deze week hebben we nog een 
kerstviering en een kerstfeestje in petto; er wordt druk gewerkt aan de 
nieuwjaarsbrieven,… 

We willen jullie alvast een hele leuke eindejaarsperiode toewensen en een 
voorspoedig  2020! 

Na de kerstvakantie vliegen we er opnieuw in: we zullen heel veel herhalen in 
de klas, af en toe zullen we bepaalde taakjes meegeven met de kinderen.  
Rekenen tot 100: er komt hier geen nieuwe leerstof meer bij;  wel nog de tafel van 4 na de vakantie, 
dus de tafel van 2,5 en 10 nog veel herhalen! 

Alle weetjes van rekenen en meten worden in het weetjesschrift gekleefd.  Ook zullen de taakjes 
opgesteld worden op Scoodle en Bingel!  Voor taal is het belangrijk dat de kinderen thuis ook nog 
veel lezen: elke dag 10 minuten zou fantastisch zijn.   

Op woensdag 22 januari starten we met de proefjes.  Op tijd en stond zal er in de proevenmap en in 
de agenda meegedeeld worden wat er van de kinderen verwacht wordt.  Een briefje voor het 
oudercontact zal ook uitgedeeld worden via de agenda.  Gelieve hiervoor zoveel mogelijk bolletjes te 
kleuren.    

Na inspanning komt dan ook ontspanning en de kinderen kunnen rollebollen op KRONKELDIDOE.  Dit 
gaat door op dinsdag 28 januari.   Hiervoor zouden we graag nog vervoer hebben. Een briefje wordt 
meegegeven ook via de agenda.   

Dan rest er ons nog alleen jullie een heel gelukkig 2020 te halen.  Veel groetjes van de juffen.  
HOHOHO! 

 

Derde leerjaar: 
Dag lieve kerstkapoenen en ouders, 

Wat een gezellige tijd zeg! Kerstboom, veel lichtjes, kaarsjes, pakjes 
onder de boom, nieuwjaarsbrieven knutselen, … 

Vrijdag mogen we genieten van een kerstviering en een gezellig 
kerstfeest.  

In de namiddag gaan we dan nog eens zwemmen… en dan…vakantie!  

Na de gezellige kerstperiode volgt een tijd van wat extra inspanning, 
want dan komen de winterproeven eraan. 

https://www.bing.com/images/search?q=pakjes+onder+de+kerstboom&view=detailv2&&id=589E7386C5C836A8E4C0BC3812A0BFD3B6181771&selectedIndex=3&ccid=UsCVG/aQ&simid=608030803320440229&thid=OIP.M52c0951bf69092f1ca6abc518305e62do0


Het zou goed zijn als er wat geoefend wordt op bingel en op scoodle. Er staan opdrachten klaar voor 
de kids. 

Wat lezen en de tafels oefenen is zeker een meerwaarde, doen hé… 

De tafels lukken bij de meesten al heel vlot, bravo daarvoor! Ook het lezen gaat steeds vlotter! 

De proeven gaan van start op woensdag 22 januari en eindigen op 31 januari. 

Woensdag 5 februari zijn jullie dag  van harte welkom voor het oudercontact. 

Na de vakantie krijgen de kids dan meer info mee over de proeven en ook een blad voor het 
oudercontact. 

De eerste weken van januari herhalen we volop alle leerstof en krijgen de kids het nodige oefenwerk 
mee voor de studie of om thuis te oefenen. 

Bij vragen , aarzel niet om de juffen te contacteren. 

En dan nog even dit… 

Als er problemen zijn bij het inloggen om 
smartschool, kunnen jullie een mailtje 
sturen naar volgend adres: 
ict@dekleineprins.be 

Warme kerstknuffels en vele groetjes van de 
juffen  

 

Vierde leerjaar: 
Beste vierdeklassers en ouders 

We staan voor een hele mooie vakantie waarin de kinderen even kunnen bekomen en genieten.  

Wanneer de vakantie voorbij zal zijn, zullen de proeven snel in zicht zijn … De kinderen krijgen na de 
vakantie een proevenschema mee. Gelieve het briefje te ondertekenen zodat we weten dat de 
kinderen dit schema thuis hebben afgegeven. 

Oefening baart kunst.  We zullen het de twee weken na de vakantie steeds maar blijven herhalen, de 
leerstof van het eerste trimester zullen we oefenen.  Er zal ook een studeerschema in de agenda 
kleven zodat de kinderen elke dag weten wat ze moeten studeren. 

De juffen helpen je graag in de klas bij moeilijkheden. Wees dus niet bang om juf aan te spreken! 

Af en toe ontspannen we ook nog wat tijdens hoekenwerk, 
muzische, project, turnen,… 

Even wat datums om te onthouden:  

- Vrijdag 24 januari opendeur van 15u30 – 18u00  
- Dinsdag 28 januari personeelsvergadering, dus geen studie 
- 05/02: rapportennamiddag. 

We wensen jullie een héél gezond en gelukkig 2020! 

Vele groetjes van de juffen! 

 

Vijfde leerjaar: 
Dag vijfdeklassers, 
Het eerste trimester is als een sneltrein aan ons voorbij gevlogen. Hopelijk heeft iedereen wat kunnen 
genieten van de klassfeer en zijn of haar vrienden in de klas. 
Wij genoten alvast van jullie aanwezigheid, jullie goedgemutstheid en jullie enthousiasme(soms). 
Er volgen nu eerst twee weken welverdiende rust.  
Jullie kregen allemaal een brief, zowel voor de moeder als de vader, met een inlogaccount voor 
smartschool. 
Momenteel zijn daar wel wat problemen mee.  

mailto:ict@dekleineprins.be
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Indien jullie willen inloggen, stuur gerust een mailtje naar ict@dekleineprins.be. Jullie komen terecht 
bij Glenn. Deze helpt u graag verder. 
Wanneer de batterijen weer voldoende opgeladen zijn, gaan we met z'n allen vol goede moed het 
tweede trimester aanvatten. 
Het komende trimester staan er reeds heel wat leuke activiteiten en gebeurtenissen gepland. 
Hierover in de komende Kijk op de Maands later meer. 
Wat betreft januari volgt hieronder een opsomming van de activiteiten die tot nu toe gepland zijn. 
Het belangrijkste item wordt ongetwijfeld de proevenperiode. Maar verdere info volgt hieromtrent 
bij het begin van trimester twee. 
week van 6 januari 

- maandag 06/01:Start tweede trimester + zwemmen + overlopen studeer- en proevenplanning 
- dinsdag 07/01: extra turnen voor 5B(2 uur) 
- woensdag 08/01: 
- donderdag 09/01: turnen 
- vrijdag 10/01:projectwerk 

week van 13 januari 
- maandag 13/01: zwemmen 
- dinsdag 14/01: toneelvoorstelling in CC De Steiger 
- woensdag 15/01: 
- donderdag 16/01: turnen 
- vrijdag 17/01:projectwerk + toets U9. 

week van 20 januari 
- maandag 20/01: zwemmen + voorstellen boekenopdracht 
- dinsdag 21/01: extra turnen + voorstellen boekenopdracht 
- woensdag 22/01: start proevenperiode 
- donderdag 23/01: turnen 
- vrijdag 24/01:projectwerk + open deurmoment in de peuter- en kleuterafdeling 

week van 27 januari 
- maandag 27/01: zwemmen 
- dinsdag 28/01: geen studie wegens personeelsvergadering 
- woensdag 29/01: 
- donderdag 30/01: turnen 
- vrijdag 31/01: PROJECTVOORSTELLING 

Via deze weg willen we jullie alvast een vrolijk Kerstfeest toewensen en een voorspoedig 2020. 
Kerstige groeten van 
Juf Heidi en Meester Kurt 
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Zesde leerjaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport: 
Eind november deden wij mee met het netbaltornooi 3  

tegen 3. Het was een sportieve en geslaagde namiddag...  

Alle teams speelden 9 wedstrijden. FAIRPLAY was hier het belangrijkste.  

We haalden een 7de, 6de, 2de en 1ste plaats. Hierbij nog enkele leuke foto's. 

Een fijne vakantie en na de vakantie vliegen we er weer in! 

Juf Nele en meester Peter  

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SNACKTROMMEL 

Hieronder vindt u het volledige maandoverzicht van de snacktrommel voor januari. Op woensdag- 
en donderdag krijgen de ingeschreven kinderen telkens een stuk fruit/groente aangeboden.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAANDMENU DECEMBER 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

6  
Knolseldersoep 
 
Rundervink-ajuinsaus-
appelcompote-
gekookte aardappelen 
 

7 
Wintergroentensoep 
 
Macaroni "carbonaria" 
m/kidsballetjes boordevol 
groentjes 

8 
Tomatensoep 
 
Kippenreepjes -
currysaus- 
groentenrijst 
 

9 
Florentijnse roomsoep 
 
Vlaamse stoverij- 
erwtjes en worteltjes-
gekookte aardappelen 
 

10 
Tomatensoep 
 
Kipfilet "archiduc" prei- 
puree met bieslook 
 

13 
Butternutpompoensoep 
 
Witte worst-tymsaus- 
rode kool- 
wedgesaardappelen 
 

14 
Champignonsoep 
 
kippereepjes in currysaus 
met wintergroentjes- 
groentenrijst 
 

15 
Spinaziesoep 
 
Lasagne "bolognaise" 

16 
Broccolisoep 
 
Cordon bleu- bloemkool 
in saus- 
peterselieaardappelen 
 

17 
Vergeten groentesoep 
 
Provençaals veggie 
gehaktschoteltje 
m/verrassende 
groentjes 
 

20 
Wintergroentensoep 
 
Visserspotje"nantua" -
gestoofde worteltjes -
gekookte aardappelen 
 

21 
Bloemkoolsoep 
 
Grill-worst- witloof en 
knolselder- "chicory"-
aardappelen 
 

22 
Groentesoep 
 
Balletjes in 
tomatensaus- groene 
bonenpuree 
 

23 
Waterkerssoep 
 
Nuggets- 
appelcompote- puree 
met platte kaas en dille 
 

24 
Prei-seldersoep 
 
Gevogeltegoulash-
wintergroentjes- 
erwtjes- gekookte 
aardappelen 
 

27 
Wortelsoep 
 
Gehaktbal "grand-
mére"-spinazie- 
gekookte aardappelen 

28 
Groene bonensoep 
 
spaghetti "bolognaise" 
met gemalen kaas 

 

29 
Erwtensoep 
 
hamrolletjes met 
kaassaus- 
pureeaardappelen 

 

30 
Uienvelouté 
 
Vo-au-vent van kip- 
regenboogworteltjes- 
gekookte aardappelen 

31 
Tomatensoep 
 
veggieschnitzel 
wintergroentepuree 
met savooi en spek 
 

NASCHOOLSE SPORT 

Hallo, 

Dit jaar nemen we terug deel aan enkele sportwedstrijden op woensdagnamiddag. Hier een 
overzichtje van de sportkalender 2019-2020 (leeftijdscategorie tussen haakjes) met de activiteiten 
die er nog aankomen.  

Voor elke wedstrijd volgt een apart inschrijvingsstrookje met exacte gegevens en uren, gelieve de 
strookjes steeds tijdig in te dienen. Wij krijgen een inschrijfdatum toegewezen van de sportdienst en 
de Stichting Vlaamse Schoolsport en proberen ons daar ook aan te houden. 

Mini krachtbal (3-4) Woe 11 maart 2020 

Trefbaltornooi (3-4) Woe  25 maart 2020 

Rolschaatsestafette (1-6) Woe 1 april 2020 

  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


