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Activiteitenkalender 

V 1 Allerheiligen 

Z 2 Allerzielen 

Z 3 Einde van de herfstvakantie 

D 5 Zwemmen : L2 

  L3 + L4 : voorleessessie 

W 6 Turnen : L1-L3-L4 

Z 10  9u45 : eucharistie met herdenking wapenstilstand 

M 11 WAPENSTILSTAND 

  Vrije dag 

D 12 Zwemmen : L3-L4 

W 13 Turnen : L1-L5-L6 

V 15 Koningsdag : GEEN vrije dag 

Z 17 Week van de grootouders 

D 19 Zwemmen : L1 

W 20 Turnen : L2-L3-L4 

  Vertellen : 5 j. kleuters 

D 21 Voorlezen : L1 + L2 

Z 24 Dag van de wetenschap 

D 26 Zwemmen : L5-L6 

W 27 Turnen : L2-L3-L4 

 

Helm op, fluo top ! 

Het winteruur kondigt de start aan van de actie : Helm op, fluo top ! 

Voor onze leerlingen mag dat geen probleem zijn want zij dragen  

hun fluo-vestjes bijna altijd. Proficiat voor jullie inspanning ! 

Vrije dagen  

Na de herfstvakantie is er in de maand november nog één vrije dag nl. 11 november : 

herdenking van de wapenstilstand 1914-1918. 

Even in herinnering brengen : de pedagogische conferentie van dinsdag 2 juni 2020 is 

veranderd naar woensdag 18 maart 2020 ! 

Voorlezen 

In de maand november hebben we extra aandacht voor het (voor)lezen.  

Via boeken en verhalen gaat voor de kinderen een hele wereld open. In dat 

kader zijn er een aantal activiteiten gepland. Samen met een boekje en/of  

een verhaaltje voor het slapengaan zorgt ook thuis voor leuke, gezellige momentjes.  “ 

Wat is jullie voorleesritueel ? “ is het thema van de voorleesweek van dit jaar. 



 

Acties voor het goede doel : Deelname aan de WARMSTE WEEK  

Ook dit jaar organiseert men de Warmste Week. Onze school neemt dit jaar hieraan 

deel met een aantal acties : de kinderen kunnen een liedje aanvragen, een wafel of een 

gebakje kopen… De opbrengst stellen we ter beschikking van de MUCO-vereniging. 

Hierover kreeg u reeds een aparte mailing.  

Techniek 

Het tweede thema dat we met de hele school uitwerken is : aandacht voor STEM ! 

De kinderen kregen reeds een opwarmertje met de voorstelling van Mad Science. 

In elke klas gaan er tot aan de kerstvakantie proefjes, technieklessen en onderzoekjes 

door. Een stappenplan leren volgen om iets lekkers klaar te maken hoort hier ook bij. 

Kortom…. er zal heel wat geëxperimenteerd worden. 

Voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar is het materiaal van de Lego-

education ter beschikking. Voor klas 5 en 6 staat dit later in het schooljaar op het 

programma. We wensen de kinderen veel onderzoeksgenot toe. Misschien zit er wel een 

professor in spe tussen !  

Week van de grootouders 

Grootouders en kleinkinderen ….  

een combinatie die wederzijds  

succesvol is. Voor alle oma’s en  

opa’s een dikke PROFICIAT !  

In de week van 17 tot 23 november  

hebben ook wij extra aandacht voor jullie. We verklappen nog niet veel, dat maakt de 

verrassing leuker ! 

Dag van de wetenschap 

Zondag 24 november : dag van de wetenschap ! 

 

 

 

 

 


