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  MAART 2023 

voor dag uur wat? prijs 

1KTA+1KTC+1KTD woe 1 voormiddag Rijden met paard en koets (als echte Indiaantjes) €2,5 

1KT+L3+L5 do 2 voormiddag 
Indiaan Babbelzieke Kat komt vertellen (ook op 27/2 
en 28/2 in de andere klassen) 

gratis 

2KT+3KT do 2 namiddag Ponyrijden (als echte Indiaantjes) €2,5 

iedereen do 2  Factuur van februari wordt meegegeven  

L1A+L4A vr 3 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L1B+L4B vr 3 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 

 
€3,8  

L6A+L6B+2KTA vr 3 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 
€3,8 

L6 gratis 

L3A+L3B ma 6 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L2A+L5A ma 6 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 

 
€3,8  

L2B+L5B ma 6 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 

 
€3,8  

L4A+L4B ma 6 13.30-15.25 Sportnamiddag in De Witte Merel  

L1+L4+L6 ma 6 tijdens LO Katapultschieten €3 

ouders 1KTA ma 6 vanaf 15.45u Oudercontact bij juf Nadine (uitgesteld)  

1KTA+1KTC+1KTD di 7 voormiddag Kleutersport in De Witte Merel gratis 

2KTA+2KTB di 7 namiddag Kleutersport in De Witte Merel gratis 

3KT+L1 (wie inschreef) di 7 16.00-17.00 Multimove sessie 4 in Lindenhof  

3KTA+3KTB woe 8 voormiddag Kleutersport in De Witte Merel gratis 

L2+L3+L5 do 9 tijdens LO Katapultschieten €3 

L5+6/L3+4/L1+2 vr 10 9.10/10.40/13.45 Cinema in zaal Roeland: film De Indiaan gratis 

iedereen welkom za 11 10.00-13.00 Opendeurdag: tentoonstelling Indianenproject  

iedereen welkom za 11 17.00-21.00 Kidsfuif Oudervereniging met free podium  

L3A+L3B ma 13 13.30-15.25 Sportnamiddag in De Witte Merel  

leerlingenraad di 14 12.45 Vergadering leerlingenraad  

3KT+L1 (wie inschreef) di 14 16.00-17.00 Multimove sessie 5 in Lindenhof  

L2+L3+L5 woe 15 voormiddag Bibbezoek: bibkaart en zakje meebrengen  

L1+L4+L6 do 16 voormiddag Bibbezoek: bibkaart en zakje meebrengen  

L1A+L4A vr 17 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L1B+L4B vr 17 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 
 

€3,8  

L6A+L6B+2KTB vr 17 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 
€3,8 

L6 gratis 

L3A+L3B ma 20 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L2A+L5A ma 20 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 
 

€3,8  

L2B+L5B ma 20 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 
 

€3,8  

L1A+L1B ma 20 13.30-15.25 Sportnamiddag in De Witte Merel  

L4A+L4B di 21 hele dag Les over fairtrade: bezoek aan Oxfam (magazijn) gratis 

3KT+L1 (wie inschreef) di 21 16.00-17.00 Multimove sessie 6 in Lindenhof  

L6A+L6B woe 22 2u/klas Leren reanimeren (op kinderniveau) gratis 

ouders woe 22 20.00 Vergadering oudervereniging in lokaal L6B  

L1A ma 27 voormiddag Medisch onderzoek CLB (met de bus): lunch meebr.  

L2A+L2B ma 27 13.30-15.25 Sportnamiddag in De Witte Merel  

3KT+L1 (wie inschreef) di 28 16.00-17.00 Multimove sessie 7 in Lindenhof  

alle klassen (in 4 groepen) do 30 hele dag Toneel De Belleman (alias meester Chris) €2 

L1A+L4A vr 31 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L1B+L4B vr 31 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 
 

€3,8 
ratis 

L6A+L6B+3KTA+3KTB vr 31 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 
€3,8 

L6 gratis 

 
 
 
 
 



AFSPRAKEN BRENGEN & HALEN 

 
We frissen nog eens onze afspraken op: 
 

BRENGEN KLEUTERS 

De kleuters worden tussen 8:30 en 8:45 tot aan de buitendeur van de klas gebracht. 
De begeleiders van de Marbollen brengen de kleuters die in de vooropvang blijven naar de klas. 
Parkeer niet op de Kiss & Ride-zone. Die is bedoeld voor de lagere schoolkinderen. 

BRENGEN LAGERE SCHOOLKINDEREN 

Tussen 8:30 en 8:45 komt je kind via de grote schoolpoort naar de speelplaats. 
De begeleiders van de Marbollen brengen de kinderen die in de vooropvang 
blijven.  

Op de Kiss & Ride-zone tegenover de poort mag je kind alleen uitstappen.  
Je wandelt niet mee naar de poort en je rijdt na het uitstappen meteen weer door.  
De kinderen steken zelf over op het zebrapad aan de grote poort. 
Deze parkeerstrook is alleen tussen 8:25 en 8:50 voorbehouden voor Kiss & Ride.  
Voor de rest van de dag zijn het gewone parkeerplaatsen.  
Bij het afhalen passen we dus geen Kiss & Ride toe. 

AFHALEN KLEUTERS 
De kleuters worden om 15:25 (op woe om 12:20) aan de buitendeur van de klas afgehaald. 

Wie niet wordt afgehaald, gaat met de begeleiders van De Marbollen naar de buitenschoolse opvang, op  
voorwaarde dat je kind daar werd ingeschreven (geregistreerd). 

AFHALEN LAGERE SCHOOLKINDEREN 
Om 15:25 vormen we 3 rijen: 
Fietsers: aan de buitenpoortjes van de fietsenstalling. 
Voetgangers: de kinderen worden afgehaald aan 1 van de 2 ophaalpalen: 

VUURTOREN: voor wie een broertje/zusje in de kleuterklas heeft. 

EEKHOORN: voor wie geen broertje/zusje in de kleuterklas heeft. 

Wie niet wordt afgehaald, blijft op school bij de begeleiders van De Marbollen in de 
buitenschoolse opvang, op  voorwaarde dat je kind daar werd ingeschreven (geregistreerd). 
 
Parkeer je hoffelijk en correct als je met de wagen komt? 
Niet op de gehandicaptenplaats (tenzij je een kaart hebt), niet voor een garagepoort of inrit, niet op gearceerde 
delen, niet op het zebrapad, niet op de voorbehouden busplaats, in de juiste richting (niet tegen de rijrichting). 

We geven immers zelf het goede voorbeeld aan de kinderen. 
Tip: op de hoek van de Kardinaal Cardijnlaan en het Eikhof (voor de appartementen) is er een grote parking, op 
100m wandelafstand. Ook aan de ingang van De Marbollen zijn er parkeerplaatsen op 100m wandelafstand. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

VOORZICHTIGHEID: 
 

 

 

Hiep Hiep Hoera…!!! 

 
zondag 5 maart………………….……………….………….juf Ingrid (1KTC) 
woensdag 15 maart………………………….. meester Chris (L5A en L6A) 
  

 

 

 

 

Boekentip: (voorlees-prentenboek, leeftijd 5-6j) 

Lisa is een nieuwsgierig springerig muisje.  

Maar ook onvoorzichtig. 

Ze kijkt niet uit waar ze loopt. Raakt alles aan. 

Leunt gevaarlijk uit het raam en steekt zelfs de 

straat over zonder te kijken. 

Dan besluit haar oudere nichtje om haar te leren 

hoe ze voorzichtig moet zijn. 

Belangrijke lessen die soms heel erg grappig 

worden. 


