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Voorwoord 

Ons ganse team koestert de ambitie, om in samenspraak met alle betrokken participan-

ten verder te bouwen aan een warme, hartelijke en zorgbrede school waar een sfeer 

hangt van openheid en verbondenheid. 

Bovendien willen wij, samen met jullie als ouders, onze leerlingen wegwijs maken, ge-

bruikmakende van de vijf pijlers, die sterk verbonden zijn met elkaar en tevens als funda-

ment dienen voor de visie van onze school in Morkhoven.  

We streven naar een ‘kwaliteitsvolle’, ‘samenhangende’ leeromgeving, waar bijzondere 

aandacht geschonken wordt aan ‘in-team-iteit’, ‘identiteit’ en een ‘brede zorg’ op maat 

voor elk individu. 

Goed onderwijs maken en bouwen aan de ideale school, doe je niet alleen. Dit gebeurt in 

samenspraak met het ganse team, het schoolbestuur, ouders, leerlingen, hulpverleners, 

sympathisanten, etc. 

We gaan er samen voor! 

 Jennis Wagemans 
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Inleiding 

Graag bezorgen wij jullie onze infobrochure voor schooljaar 22-23. Wij hebben getracht 

om de meest essentiële zaken zo beknopt mogelijk weer te geven. 

Het schoolteam maakt van deze gelegenheid gebruik om jullie te bedanken voor het 

vertrouwen dat jullie stellen in onze school. 

Wij hopen op een hechte samenwerking tussen de school en de ouders. Om deze sa-

menwerking vlot te laten verlopen, bieden we jullie eerst en vooral deze brochure aan. 

Jullie kunnen steeds alle recente info terugvinden op onze: 

• website: www.vbs-dewegwijzer-morkhoven.be  

• app: download “Basisschool App” en zoek onze school of scan onderstaande  

QR-code in de app 

• facebookpagina: VBS De Wegwijzer 

 

Contact 

Hieronder vinden jullie onze contactgegevens. 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. 

Aarzel niet om ons te contacteren via e-mail of op het nummer 014 26 35 05. 

Directeur: Jennis Wagemans 

E-mail: directie@vbs-dewegwijzer-morkhoven.be 

Secretariaat: Tinne Laeremans 

E-mail: secretariaat@vbs-dewegwijzer-morkhoven.be 

Zorg: Evelyn Celis 

E-mail: zorg@vbs-dewegwijzer-morkhoven.be 

Vestiging 1 (hoofdzetel) 

Directie, kleuters, eerste en tweede leerjaar 

Adres: Streepstraat 2, 2200 Morkhoven 

Telefoon: 014 26 35 05 

Vestiging 2 

Derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 

Adres: Rode Leeuwstraat 14, 2200 Morkhoven 

Telefoon: 014 26 12 17 
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Samenwerking 

Met de ouders 

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van jullie kind. 

Een goede samenwerking is hierbij cruciaal.  

Jullie kunnen steeds bij ons terecht met vragen of voor 

een gesprek. Jullie kunnen een afspraak maken bij de 

klasleerkracht, de zorgleerkracht of bij de directeur. Twee 

keer per jaar organiseren we eveneens oudercontacten.   

Contactpersoon voor een afspraak: Jennis Wagemans (directeur) 

E-mail: directie@vbs-dewegwijzer-morkhoven.be 

Telefoon: 014 26 35 05 

Ouderraad 

Voorzitters: Sigrid Van Steertegem en Sophie De Vries 

Secretaris: Kirsty Stevens 

Penningmeester: Bart Juwet 

Leden: Katleen De Cat, Dorien de Kock, Kathleen Helsen, Lotte Van Regemortel,  

Hans Biesmans, Lesley Herbosch, Shana De Moor, Nathalie Verhoeven            

E-mail: ouderraad@vbs-dewegwijzer-morkhoven.be 

Schoolraad 

Voorzitter: Joke Gios 

Secretaris: Ann Dierckx 

Oudergeleding: Katleen De Cat, Kirsty Stevens 

Personeelsgeleding: Joke Gios, Ann Dierckx 

Lokale gemeenschap: Bart Keynen, Marleen Cras 

 

Met externen 

Onze school werkt samen met Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) - Kempen. 

Adres vestiging Herentals: Hellekensstraat 2, 2200 Herentals 

Contact: 014 24 70 70 of herentals@vclb-kempen.be 

Indien er medische onderzoeken plaatsvinden en/of er sprake is van problematische 

afwezigheden, dienen jullie verplicht mee te werken met het CLB. Jullie kunnen ook 

rechtstreeks beroep doen op hen. Het CLB werkt steeds gratis en discreet. 
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Leerkrachtenteam 

Kleuterschool  

0-1K: Joke Gios 

2K: Inge Melis  

3KA: Evelien Verwerft 

3KB: Elise Van Calster 

Bewegingsopvoeding: Suzy Verhaert                                                                               

Zorg: Evelyn Celis en Suzy Verhaert 

 

Lagere school 

L1: Ann Dierckx 

L2: Gitte Vandeperre 

L3: Mieke Van den Vonder  

L4: Kenny Bouwen       

L5: Inge Bellens 

L6A: Jelke Van den Eynde  

L6B: Tom Van Rompaey 

Ambulante leerkracht: Anneliese Peeters 

Zorg: Evelyn Celis 

Bewegingsopvoeding: Jonas Vloebergs 

 

Medewerkers 

ICT: Roel Janssens 

Preventie: Kris Peeters 

Voorschoolse opvang: Petra Poortmans 

Naschoolse opvang: Ann Belmans 

Middagbewaking Streepstraat: Ann Belmans, Inez Cuylaerts, Josiane Van Oudendijck 

Middagbewaking Rode Leeuwstraat: Petra Poortmans, Amy Merrill 

Onderhoud Streepstraat: Inez Cuylaerts 

Onderhoud Rode Leeuwstraat: Cindy Hens 

Klusjesman: Jan Wuyts 

TIP: leer ons beter kennen op onze website of app! 
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Ondersteuningsnetwerk 

Onze school is aangesloten bij “Ondersteuningsnetwerk Kempen”. 

Indien extra ondersteuning nodig blijkt voor jullie kind kan de school, in samenspraak 

met jullie, als ouders, contact opnemen met het ondersteuningsnetwerk. Voor algeme-

ne vragen over het ondersteuningsnetwerk kan u terecht op school, bij het CLB of op 

onderstaande website: 

Meer info: www.ondersteuningsnetwerkkempen.be 

 

Schoolbestuur 

KOBA Zuiderkempen - Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Zuiderkempen 

Nooitrust 4, 2930 Malle 

Telefoon: 03 304 91 00 

E-mail: info@kobavzw.be 

Website: www.kobavzw.be 

Werkadres: Aardseweg 4, 2440 Geel 

Telefoon: 0494 10 10 37 (Chris Bellekens) 

E-mail: basisscholen@kobazuiderkempen.be 

Website: www.kobazuiderkempen.be 

Voorzitter: Roos Jennes 

Afgevaardigd-bestuurder: Chris Bellekens 

E-mail: chris.bellekens@kobazuiderkempen.be 

Plaatselijk volmachthouder: Wim Vanberghen 

Processieweg 6, 2200 Morkhoven 

Plaatselijke raadsleden: 

E.H. Gert De Naegel 

Inge Cornelis  

Gert Janssens  

Anja Schellens 

Greet Schellens 

Jennis Wagemans (directie – gecoöpteerd lid)  
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Scholengemeenschap 

KOBA Zuiderkempen 

E-mail: basisscholen@kobazuiderkempen.be  

Website: www.kobazuiderkempen.be  

 

Schoolorganisatie 

De school is open van 8.15 uur tot 15.30 uur. 

De lessen beginnen stipt om 8.30 uur en duren tot 11.40 uur. 

’s Middags beginnen de lessen om 13.10 uur en eindigen 

deze om 15.30 uur. Enkel op donderdag beginnen de lessen 

in de namiddag om 13.00 uur en eindigt de school om 15.45 

uur. Probeer steeds op tijd te komen. Te laat binnenkomen 

stoort de lessen. 

 

Gezondheidsbeleid 

Onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans om op een volwaardige en kritische ma-

nier in het leven te staan doordat ze inzichten, kennis, vaardigheden en attitudes ver-

werven. 

Binnen die leerinhouden is er ook plaats voorzien voor gezondheidsthema’s als li-

chaamshygiëne, lichaamsbeweging, voeding, veiligheid, mondgezondheid, je goed voe-

len in je vel, ... 

Binnen een gezondheidsbeleid op school is gezondheid een ruim begrip dat vanuit de 

Wereldgezondheidsorganisatie wordt gedefinieerd als “een toestand van een zo opti-

maal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden”. 

Bovendien hebben onderwijs en gezondheid 

een sterke, positieve, wederzijdse relatie. Ge-

zonde kinderen behalen vaker goede studiere-

sultaten. Daaropvolgend garanderen goede 

studieresultaten een betere gezondheid. Kort-

om: een gezonde geest in een gezond lichaam!  

Meer info kunnen jullie terugvinden op onze 

website en/of app. 



 10 

 

 

 

 

 

Voel-je-goed-op-school-beleid 

Op vele scholen is er sprake van een anti-pestbeleid. Onze schoolwerking wil echter de 

nadruk leggen op een goed gevoel op school, waar er uiteraard geen plaats is voor 

pestgedrag. Samen willen we werken aan een warme, sfeervolle school. 

Meer info kunnen jullie terugvinden op onze website en/of app. 

 

Huiswerkbeleid 

Van zodra jullie kind in de lagere school komt, wordt hij/zij geconfronteerd met 

huiswerk. Ook jullie krijgen als ouders plots weer te maken met huiswerk. Dat heeft een 

niet te onderschatten impact op jullie gezinsleven. Dit konden we lezen in onze ouder-

bevraging van enkele schooljaren geleden. Met het ganse team werkten we daarom 

een huiswerkbeleid uit a.d.h.v. de verworven informatie. Wat is het nut van huiswerk? 

Hoe gaat onze school om met huiswerk? Hoeveel huiswerk is wenselijk?  

Jullie vinden de nodige antwoorden in de huiswerkbrochure op onze website en/of app. 

 

Veiligheid 

Wij streven steeds naar een optimale veiligheid van onze kinderen. Ook hiervoor heb-

ben wij de medewerking van ouders nodig. Graag vragen wij jullie om jullie kind zo veel 

mogelijk te voet of per fiets naar school te brengen. Probeer jullie kind steeds een fluo-

hesje en een fietshelm te laten dragen. 

Als jullie toch met de auto naar school komen, vragen 

wij jullie beleefd om de Streepstraat zo veel mogelijk te 

vermijden! Parkeren kan op het dorpsplein. 
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Leerlingenraad 

Een leerlingenraad is een afvaardiging van leerlingen die de totale groep van leerlingen 

vertegenwoordigt op een regelmatig geplande vergadering. D.m.v. de leerlingenraad 

willen we de leerlingenparticipatie binnen onze school optimaliseren. 

Alle leerlingen uit L3, L4, L5 en L6 kunnen zich kandidaat stellen. Na loting wordt duide-

lijk welke twee leerlingen van bovengenoemde leerjaren zullen zetelen in de leerlingen-

raad voor het betreffende schooljaar.  

Een leerling kan geen twee jaar na elkaar zetelen in de leerlingenraad.  

Vergadermomenten 

Maandag 26 september 2022: loting 

Maandag 14 november 2022 

Maandag 23 januari 2023 

Maandag 6 maart 2023 

Maandag 22 mei 2023 

 

Verjaardagen 

Omdat we de verjaardag van jullie kind niet onopgemerkt 

voorbij willen laten gaan, zal de klasleerkracht de nodige 

tijd nemen om te vieren. Het is niet toegestaan om van 

thuis uit iets mee te brengen naar de klas om te trakteren. 

Er wordt steeds iets lekkers voorzien in de klas zodoende 

de jarige leerling kan trakteren.  

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mogen enkel uit-

gedeeld worden in de klas als er een uitnodiging voor iedere klasgenoot voorzien wordt. 

 

Bezoek aan de bib 

Omdat wij jullie kind willen blijven stimuleren om te lezen, brengen L3, L4, L5 en L6 jaar-

lijks verschillende bezoeken aan de bib tijdens de schooluren. Deze data worden telkens 

meegedeeld door de klasleerkracht. 
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Voor- en naschoolse opvang 

De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in de refter van de Streepstraat. 

De leerlingen die zich van of naar de Rode Leeuwstraat verplaatsen, doen dit steeds 

onder toezicht van een medewerker van de school. 

De voorbewaking begint om 6.45 uur. 

€ 2,70  bij aankomst voor 07.15 uur 

€ 1,80 bij aankomst tussen 7.15 uur en 7.45 uur  

€ 0,90 bij aankomst vanaf 7.45 uur 

De nabewaking eindigt ten laatste om 18.00 uur. 

€ 0,90 tot 16.00 uur  

€ 1,80 tot 16.30 uur  

€ 2,70 tot 17.00 uur  

€ 3,60 tot 17.30 uur  

€ 4,50 tot 18.00 uur 

Op woensdag is er nabewaking tot 13.00 uur. 

€ 0,90 tot 12.00 uur  

€ 1,80 tot 12.30 uur  

€ 2,70 tot 13.00 uur 

Gelieve steeds tijdig contact op te nemen indien niemand jullie kind voor sluitingstijd 

(13.00 uur of 18.00 uur) kan ophalen. 

Jullie kunnen de voorbewaking steeds bereiken op 0496 21 96 26. 
Jullie kunnen de nabewaking steeds bereiken op 0473 68 81 10. 
 
 
 

Middagopvang 

Op beide vestigingen bestaat de mogelijkheid om ’s middags 

te blijven ineten onder toezicht van volwassenen. Wij rekenen 

hiervoor € 0,50 per middag aan.  

Fristi, chocomelk, appelsap, sinaasappelsap, appel-kers en bruiswater zijn verkrijgbaar 

in flesjes van 20 cl tijdens de middag (€ 0,70 per drankje). Kraanwater is gratis. 

De kinderen die thuis gaan eten, mogen pas terug op de speelplaats om 12.55 uur. Op 

donderdag mogen zij terug op de speelplaats om 12.45 uur. 
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Overslapen of afwezig 

Wij verwachten dat jullie kind dagelijks aanwezig is én tijdig arriveert. Kinderen die te 

laat toekomen, melden zich aan bij de leerkracht. Wij verwachten dat ouders ons vóór 

9.00 uur verwittigen bij afwezigheid (dit kan ook via de app). 

Voor leerplichtige leerlingen (vanaf de effectieve leeftijd van 5 jaar) moet een afwezig-

heid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen door een medisch attest ge-

wettigd worden (ook indien deze leerlingen nog in de kleuterklas zitten). Voor kortere 

afwezigheden wegens ziekte volstaat een ondertekende verklaring van de ouders of 

personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben. Voor andere 

afwezigheden of meer informatie betreffende afwezigheden kunnen jullie het schoolre-

glement raadplegen. 

 

Medicatie 

Een ziek kind hoort niet thuis op school. Omdat wij in principe geen medicatie mogen 
toedienen (= medische handeling), proberen wij het gebruik van medicatie op school te 
vermijden.  
 
Soms gebeurt het dat jullie kind toch medicatie dient in te nemen op school. In dat ge-
val is het voor de school belangrijk te weten onder welke omstandigheden dit dient te 
gebeuren. Daarnaast is het aangewezen dat de 
school op de hoogte is van bijzondere 
voorzorgen en/of eventuele ongewenste effec-
ten. 
 
Vandaar vragen wij telkens, wanneer jullie kind 
medicatie moet innemen op school, een docu-
ment in te laten vullen door de geneesheer. Dit 
document is terug te vinden op onze website en 
app. Overhandig dit document, alsook de medi-
catie steeds in de originele verpakking (voorzien 
van naam) persoonlijk aan de klasleerkracht. 
 
Hebben jullie nog vragen bij deze procedure, dan 

kunnen jullie uiteraard bij ons terecht. 
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Infoavond en oudercontacten 

Oudercontacten gaan steeds door in de klas van jullie kind. 

Het is mogelijk dat jullie ook op andere momenten uitgenodigd worden voor een ou-
dercontact indien de leerkracht enkele zaken vroegtijdig zou willen bespreken. 

Bovendien kunnen jullie altijd zelf een gesprek aanvragen om de evolutie van jullie kind 
te bespreken. 

Infoavond begin schooljaar 

Alle kleuterklassen, L1 en L2: dinsdag 30 augustus 2022 om 18.30 uur 

L3 t.e.m. L6: maandag 5 september 2022 om 19.00 uur 

Oudercontact eerste trimester 

Kleuters en L1: woensdag 16 november 2022 van 12.00 uur tot 19.00 uur 

L2 t.e.m. L6: woensdag 21 december 2022 van 12.00 uur tot 19.00 uur 

Oudercontact tweede trimester 
Kleuter- en lagere school: woensdag 29 maart 2023 van 12.00 uur tot 19.00 uur 

 

Rapporten 

Winterrapport: dinsdag 20 december 2022 

Toetsen worden meegegeven op maandag 19 december 2022. 

Lenterapport: dinsdag 28 maart 2023 

Toetsen worden meegegeven op maandag 27 maart 2023. 

Zomerrapport: donderdag 29 juni 2023 

Toetsen worden meegegeven op woensdag 28 juni 2023. 

 

Openklasdagen voor startende kleuters 

Kennen jullie mensen die op zoek zijn naar een tof schooltje 

voor hun kapoen? Laat hen een mailtje sturen naar directie@vbs-dewegwijzer-

morkhoven.be voor vrijblijvende informatie. Brengen ze liever een bezoekje zonder een 

afspraak te maken? Dan kunnen zij langskomen op één van onze openklasdagen: 

Zondag 20 november 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Woensdag 8 maart 2023 van 17.00 uur tot 19.00 uur 
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Schoolvieringen 

Openingsviering: vrijdag 9 september 2022 om 13.30 uur (L6) 

Kerstviering: vrijdag 23 december 2022 om 13.30 uur (L4) 

Slotviering: dinsdag 27 juni 2023 om 13.30 uur (L5) 

Vormsel: zaterdag 15 april 2023 (onder voorbehoud) 

Eerste communie: zaterdag 29 april 2023 om 10.00 uur (onder voorbehoud) 

 

Kijkmomenten en instapdata kleuters 

Voor de instappers wordt er steeds een persoonlijk kijkmoment voorzien. Tijdens dit 

moment zullen jullie allereerst (verder) kennismaken met juf Joke. Zij zal jullie tevens 

meer informatie geven over de werking van het instapklasje. Uiteraard is jullie kind op 

dat moment ook welkom en kan hij/zij voor de eerste keer zijn/haar nieuwe klasje ver-

kennen. 

Aan elke instapdag gaat een kijkweek / kijkmoment vooraf. 

Juf Joke neemt tijdig contact op met jullie via mail om een kijkmoment vast te leggen: 

Instapdagen      Kijkmomenten   

Donderdag 1 september 2022   Dinsdag 30 augustus 2022 

Maandag 7 november 2022    Dinsdag 25 oktober 2022 

Maandag 9 januari 2023    Dinsdag 20 december 2022 

Woensdag 1 februari 2023     Dinsdag 24 januari 2023 

Maandag 27 februari 2023     Dinsdag 24 januari 2023 

Maandag 17 april 2023     Dinsdag 28 maart 2023 

Maandag 22 mei 2023     Dinsdag 16 mei 2023 

 

Sportdagen 

Bosspel: donderdagnamiddag 8 september 2022 

Scholenveldloop: datum nog niet bekend 

Sportdag: vrijdag 26 mei 2023 

Deze sportactiviteiten zijn enkel voor de lagere school. 
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Zwemmen 

Tarief zwembeurt + autobus: € 1,50 (voor L6 is het zwemmen gratis) 

Data     Groep 1    Groep 2 

Donderdag 15 september 2022 Leerjaar 2 en 6  Leerjaar 3 en 4 

Donderdag 29 september 2022  Leerjaar 1 en 5   Leerjaar 2 en 6  

Donderdag 13 oktober 2022   Leerjaar 3 en 4   Leerjaar 1 en 5  

Donderdag 27 oktober 2022 Leerjaar 2 en 6   Leerjaar 3 en 4  

Donderdag 10 november 2022 Leerjaar 1 en 5   Leerjaar 2 en 6  

Donderdag 24 november 2022 Kleuters 2K   Kleuters 3K 

Donderdag 8 december 2022  Leerjaar 3 en 4   Leerjaar 1 en 5 

Donderdag 22 december 2022 Leerjaar 2 en 6  Leerjaar 3 en 4 

Donderdag 19 januari 2023  Leerjaar 1 en 5   Leerjaar 2 en 6 

Donderdag 2 februari 2023  Leerjaar 3 en 4   Leerjaar 1 en 5 

Donderdag 16 februari 2023       Leerjaar 2 en 6  Leerjaar 3 en 4 

Donderdag 2 maart 2023   Leerjaar 1 en 5  Leerjaar 2 en 6 

Donderdag 16 maart 2023  Leerjaar 3 en 4  Leerjaar 1 en 5 

Donderdag 30 maart 2023  Leerjaar 2 en 6   Leerjaar 3 en 4 

Donderdag 27 april 2023  Leerjaar 1 en 5   Leerjaar 2 en 6 

Donderdag 11 mei 2023  Leerjaar 3 en 4   Leerjaar 1 en 5 

Donderdag 25 mei 2023  Leerjaar 2 en 6   Leerjaar 3 en 4 

Donderdag 8 juni 2023  Leerjaar 1 en 5   Leerjaar 2 en 6 

Donderdag 22 juni 2023  Leerjaar 3 en 4   Leerjaar 1 en 5 

 

Schaatsen 

Tarief schaatsen: € 4,00 + busvervoer: € 3,00  

Donderdag 15 december 2022 (onder voorbehoud) 

Donderdag 26 januari 2023 (onder voorbehoud) 

De huur van schaatsen is inbegrepen in de inkomprijs. 

Indien jullie kind zijn/haar eigen schaatsen meebrengt, zullen jullie eveneens € 7,00 

betalen. 

Uit veiligheidsoverweging is jullie kind steeds verplicht handschoenen te dragen tijdens 

het schaatsen! 

Groep 1 (L1-L5-L6) vertrekt om 12.40 uur en schaatst van 13.15 uur tot 14.15 uur. 

Groep 2 (L2-L3-L4) vertrekt om 13.40 uur en schaatst van 14.15 uur tot 15.15 uur. 
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Verkeerspark 

Tarief verkeerspark: € 0,50 

Om jullie kind veilig te leren deelnemen aan het verkeer, zijn praktijkgerichte verkeers-

lessen nodig, die verder gaan dan het testen van theoretische kennis. Praktijklessen 

brengen kinderen vooral houdingen en vaardigheden bij.  

Om deze reden brengen de meeste klassen van de lagere school jaarlijks enkele bezoe-

ken aan het VEC (verkeerseducatief centrum) tijdens de schooluren. Deze data worden 

telkens meegedeeld door de klasleerkracht. 

 

Verlofdagen, vakanties en pedagogische studiedagen 

Verlofdagen 

Wapenstilstand vrijdag 11 november 2022 

Lokale verlofdag vrijdag 9 december 2022 

Lokale verlofdag woensdag 25 januari 2023 

Dag van de arbeid maandag 1 mei 2023 

Lokale verlofdag woensdag 17 mei 2023 

Hemelvaart  donderdag 18 mei 2023 

Brugdag  vrijdag 19 mei 2023 

Pinkstermaandag maandag 29 mei 2023  

 

Vakanties 

Herfstvakantie maandag 31 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022 

Kerstvakantie  maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023 

Krokusvakantie maandag 20 februari 2023 t.e.m. zondag 26 februari 2023 

Paasvakantie  maandag 3 april 2023 t.e.m. zondag 16 april 2023 

Zomervakantie zaterdag 1 juli 2023 t.e.m. woensdag 31 augustus 2023 

 

Pedagogische studiedagen 

Vrijdag 30 september 2022 

Maandag 13 maart 2023 

Woensdag 14 juni 2023  
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Algemene activiteiten 

Schoolfotograaf  vrijdag 2 september 2022 

Bosspel   donderdag 8 september 2022 

Wervingsdag Chiro  vrijdag 9 september 2022 

Strapdag   vrijdag 16 september 2022 

Foto’s kalender ouderraad  vrijdag 23 september 2022 

Dag van de sportclub  woensdag 28 september 2022 

Halloweenfuif   vrijdag 28 oktober 2022 

Rode Neuzen Actie  vrijdag 25 november 2022 

Sinterklaasfeest  maandag 5 december 2022 

Kerstmarkt   vrijdag 16 december 2022 

Zang Ziekenzorg  zaterdag 17 december 2022  

Ontbijt    zondag 29 januari 2023 

Carnaval(stoet)  vrijdag 17 februari 2023 

Fuif    vrijdag 17 maart 2023 

Terugkomdag   donderdag 30 maart 2023 

Kledinginzameling  maandag 24 april 2023 t.e.m. donderdag 4 mei 2023                        

Schoolfeest   zaterdag 13 mei 2023 

Filmavond   vrijdag 2 juni 2023 

Autoluwe dag   vrijdag 16 juni 2023 

Schoolreis KS + LS  maandag 26 juni 2023 

Eindejaarsreceptie 3K donderdag 29 juni 2023 van 17.30 uur tot 18.30 uur 

Eindejaarsreceptie L6 donderdag 29 juni 2023 om 19.00 uur 
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Yes, vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons 

steunen!  

Hoe kan dat? Via Trooper! 

www.trooper.be/ouderraadmorkhoven 



 

 

VBS De Wegwijzer 

2022—2023 


