
 

 

 

KALENDER 3e TRIMESTER 

APRIL 
18/04/2022 

PAASMAANDAG = GEEN SCHOOL 

19/04/2022 

INSTAPDAG (Welkom Marie en Siebe!) + HIKIBE + OUDERCOMITÉ 

20/04/2022 

BUITENSPEELDAG 

22/04/2022 

EERSTE ZWEMSESSIE K3 (zie ook verder) 

23/04/2022 

VODDEN EN SCHROOT 

14/04/2022 

EERSTE COMMUNIE 

26-28/04/2022 

STADSKLASSEN derde graad 

29/04/2022 

MOS 

 

 

MEI 
03/05/2022 

SCHOLENZANGFEEST L1-2 

04/05/2022 

RAPPORT 4 LS + OUDERCONTACT 

05/05/2022 

OUDERCOMITÉ 

9-13/05/2022 

GEZONDHEIDSWEEK  

(10/05 SPORTDAG KS - 13/05 WIJNPROEVERIJ OC) 

21/05/2022 

SCHOOLFEEST 
23/05/2022 

SPORTDAG LS 

25 t.e.m. 29/05/2022 

LANG WEEKEND O.H.HEMELVAART = GEEN SCHOOL 

 

 

JUNI 
06/06/2022 

PINKSTERMAANDAG = GEEN SCHOOL 

10/06/2022 

SCHOOLREIS KS + RECEPTIE COMMUNICANTEN OC 

13-24/06/2022 

TOETSENWEKEN LS 

13/06/2022 

OUDERCOMITÉ 

22/06/2022 

OUDERCONTACT KS 

27/06/2022 

PROCLAMATIE K3 + L6 

28/06/2022 

SCHOOLREIS LS 

29/06/2022 

RAPPORT 5 + OUDERCONTACT LS 

30/06/2022 

EINDE SCHOOLJAAR om 11u55! 

 ‘t OPEN LUIKJE 

EDITIE 4 – APRIL 2022  

 

VBS ’t LUIKERTJE  

Nijverseelstraat 131, 1745 Opwijk 

 

 

 

 

 
  www.tluikertje.be          

 JEUGDBOEKENMAAND MAART 

Maart is jeugdboekenmaand en dat was 

dit schooljaar niet anders. 

Op school organiseerden we een 

boekenruil. Verschillende jeugdboeken 

werden geruild. 

In samenwerking met de bib werden er 

enkele initiatieven genomen: 

Zo waren er verschillende 

auteurslezingen voor de kinderen van de 

2e graad. 

De 3e graad kon dan weer genieten van de 

bibsterquiz. 

Daarnaast doken de kinderen in boeken 

als echte “helden en schurken”. 

                                        

                                           START HIER 

                         

 

  

     

     

https://www.facebook.com/tluikertje.be/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRIL 

  MEI  JUNI 

MAART 

http://www.tluikertje.be/
https://www.facebook.com/tluikertje.be/


 

` 

OCHTENDBEL om…. 

➔ 8u45 

!woensdag = om 8u30! 
 

  UITSTAP BRUSSEL 08/03/2022 
Naar tweejaarlijkse traditie deden we opnieuw eens 

Brussel aan met de 5e en 6e klassers. We namen de 

trein en dat is altijd een beetje reizen! 😊 

Zodra aangekomen in de prachtige hoofdstad kwam de 

gids in meester Jan naar boven en wandelden we 

langs de klassiekers van Brussel: Jeanneke en 

Manneke Pis, de Kunstberg, de beurs, het Muntplein, 

enkele prachtige stripgevels, …. en er werden soms 

enkele creatieve opdrachten aan gekoppeld.  

’s Middags aten we in het prachtig kader ven “Le Roy 

d’Espagne” op de Grote Markt. 

Creatief zoals de workshop die in de klas had plaats 

gevonden was Sing 4.0. In Bozar kregen we een mooi 

concert te horen van het “Belgian national Orchestra”. 

We konden mee zingen dankzij onze goede 

voorbereiding. 

We sloten de dag nog even al spelend af vlakbij het 

Koninklijk Paleis in het Warande park.  

 

  

 

 

 

 

Telefonische permanentie 

Secretariaat 

 052 35 04 41 

08u00 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00         

                                      (niet op woensdag) 
 

 

 

WAT MOET ER NU NOG KOMEN 

 
     

                             Stadsklassen 

 

Gezondheidsweek 

  

                              Sportdagen 

 

Schoolfeest 

 

                              Toetsen 

 

Schoolreizen         

 

                              Proclamatie 

 

 

 

GROOTOUDERSFEEST  

23-24/03/2022 

 

Het was weer fijn, “een dag op het  

plein”. Er gebeurde van alles in het  

dorpscentrum.  

 

Opa’s en opa’s waren paraat en kwamen genieten van de 

kindjes die dansten alsof ze naar de markt gingen, de 

brandweer kwam langs, men ging een ijsje eten, carnaval en 

zelfs huwelijken vonden plaats op het marktplein. Dan 

konden we na de ganse drukte in het centrum de bus nemen 

met de peutertjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsof dat nog niet genoeg was, werden de grootouders nog 

eens in de bloemetjes gezet door hun geliefkoosde kleinkind. 

Het was lang geleden maar we hebben er van genoten. 

 

Duizend maal dank aan ons trouw publiek, de kleuters en 

hun juffen en alle helpende handen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWEMDATA 3e trimester 

Maandagvoormiddagen 

L1 – 2 (bus) / 5 (fiets) 

2 , 16 en 30 mei 2022 

 

L1 – 2 (bus) / 5 – 6 (fiets) 

13 en 27 juni 2022 

 

 

KLEUTER 3 (namiddagen) 

Vrijdag 22 april 2022 

Vrijdag 6 en 20 mei 2022 

Vrijdag 3, 17 en 24 juni 2022 
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