
 

 

 

 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG & ZONDAG 

*MST = Medisch 

Schooltoezicht 

 

1 

-krokusvakantie 

2 

-aswoensdag 

-start vasten 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

-6b: MST* 

-3b: bibliotheek 

-bestuur oudercomité 

8 

-3a: bibliotheek 

-zwemmen: 3b 3d 1a 

-geen studie 

9 

 

10 

-1kla+b+c: poppenkast  

  ‘Clown Tito’ 

-3d: bibliotheek 

-zwemmen: 2b 2d 4b 

11 

-pyjamadag 

12 

-opendeurdag 

-voorjaarswandeling  

  oudercomité 

13 

 

14 

-1b/5a: MST* 

-1kla+b+c/ 1kgb+1kgbb:  

  Piep Kaduul 

-3c: bibliotheek 

15 

-zwemmen: 3a 3c 1b 

-6de: Mojo Helden 

-oudercomité 

16 

-6de: doe-dag Broederschool 

-1kgb+1kgbb: MST* 

17 

-6de: Brussel 

-1a: MST* 

-zwemmen: 2a 2c 4c 

18 

 

19 

 

20 

 

21 
 

22 

-Wereldwaterdag 

-zwemmen: 3b 3d 1d 

23 

-2kl+3kl+2kgb+3kgb+1lj: De  

  liedbanaan 

24 

-6d: MST* 

-1kgb+1kgbb: ‘t Zwaenenhof 

-zwemmen: 2b 2d 4d 

-6de: oudercontact 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

-6de: PEP-dag 

-2de: ‘Spelden en augurken’ 

-lager: projectweek  

  jeugdboekenmaand 

29 

-4de: lezing Frank Pollet 

-zwemmen: 3a 3c 1a 

30 

-sponsortocht 

-kindergemeenteraad 

31 

-5de: Planckendael 

-6c: MST* 

-zwemmen: 2a 2c 4a 

Verdere informatie kan je ook steeds vinden op 

www.toermalijn.be of www.gimme.eu  
 

 

 

 

 



 

 

 

• De maandkalender staat voortaan ook ingevuld op het ouderplatform. Naast de berichten van de directie kunnen 

jullie ook de kalender raadplegen. De activiteiten worden in deze agenda gericht per klas weergegeven.  

• De soepele coronamaatregelen brengen terug weer meer uitstappen en voorstellingen op gang. Iets waar we 

allemaal naar uit gekeken hebben! 

• Op zaterdag 12 maart van 10.00uur tot 12.00uur houden we onze opendeurdag voor nieuwe kleuters/leerlingen en de 

kinderen die volgend schooljaar overstappen naar het eerste leerjaar. Er is dan ook gelegenheid tot inschrijven. De 

leerkrachten staan klaar om jullie vragen te beantwoorden en rond te leiden. We hopen alvast op een vroege lentezon! 

• Het oudercomité organiseert op zaterdag 12 maart een voorjaarswandeling van 17.30uur tot 19.30uur. Een mooie 

gelegenheid om kennis te maken met andere ouders tijdens een korte, buggyvriendelijke wandeling. Achteraf is er nog 

gelegenheid om op school na te kaarten bij een hapje en een drankje. Inschrijven kan via oc@toermalijn.be . 

• Wereldwaterdag op 22 maart staat dit jaar in het teken van het bos met de 

slogan ‘Welke druppel draag jij bij?’. Bossen spelen een belangrijke rol in de 

watercyclus. Ze vangen het op, verdampen het, zuiveren water, vertragen het en 

zorgen zo voor minder overstroming en erosie, vochtige lucht, verkoeling van de 

omgeving en proper water. Redenen genoeg om ze te beschermen. 

Toch worden bomen en bossen overal bedreigd. In België moeten ze vaak wijken 

voor de druk van de steden en dorpen. In landen in de tropen worden bossen in 

grote mate bedreigd door de productie van vlees en andere producten. Daarom 

zetten we deze wereldwaterdag in op bossen en bomen. Red de bomen en red zo 

het water. Draag jij je druppel bij?  

• Maart = jeugdboekenmaand! Het thema dit jaar is ‘Helden en schurken’. 

Leerkrachten van de lagere school zetten deze maand extra in op lezen en 

bibliotheekbezoek. We stimuleren de kinderen om te lezen met ‘Willem de 

leeswurm’. Bij elk gelezen boek krijgt Willem een extra stipje op z’n lijf. We zijn 

benieuwd welke klas de meeste boeken zal gelezen hebben! Tijdens de projectweek 

dompelen we alles in een boekensausje en proberen we te ontdekken wie ‘The 

masked reader’ is. Op vrijdag 1 april houden we een apotheose! 

 


