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Activiteitenkalender 

D 1 Zwemmen L2 

W 2 Turnen : L1-L3-L4 

  Mad Science / Kijkmoment nieuwe kleuters 

D 8 Zwemmen : L5 

  L6 : Uitwisseling Grevenbicht 

W 9 Turnen : L1-L3-L4 

  Herfstwandeling kleuters 

V 11 Herfstwandeling lager onderwijs 

Z 13 Week van het bos 

D 15 Zwemmen : L1 

W 16 Turnen : L2-L3-L4 

V 18 Dag van de jeugdbeweging ! 

M 21  OUDERCONTACTEN 

D 22 Zwemmen : L3-L4 

  3- en 4- jarige kleuters : voorlezen 

W 23 Turnen : L2-L5-L6 

V 25 HALLOWEENTWINKELTOCHT 

Z 26 Start herfstvakantie : tot en met zondag 3 november 2019 

 

Mad Science 

Op woensdag 2 oktober komt Mad Science naar onze school met een korte 

voorstelling rond het thema “ Beweging “. Dit is de start voor ons thema 

TECHNIEK ! 

Uitwisseling Grevenbicht 

Onze leerlingen van klas 6 zullen in de loop van dit schooljaar een werkstuk 

maken met de leerlingen van groep 8 van “De Kingbeek” Grevenbicht – Obbicht. 

Op 8 oktober hebben deze kinderen samen een startactiviteit ( een sportdag in 

Geleen waar de groepjes zullen worden samengesteld en het thema 

verduidelijkt). We hopen dat het voor iedereen een interessante en leerrijke 

ervaring zal worden. 

Herfstwandelingen 

De natuur laat zijn mooiste herfstkleuren reeds zien en  

ook de paddenstoelen komen tevoorschijn. De kleuters zullen  

op woensdag 9 oktober met de bus naar De Kalei in Dilsen gaan  



om daar te wandelen in het bos. Voor de leerlingen van de lagere school is de 

boswandeling gepland op vrijdag 11 oktober. Bij slecht weer krijgt u een 

verwittiging en zal deze verplaatst worden naar een latere datum. Hiervoor 

hebben we geen busvervoer nodig. 

Dag van de jeugdbeweging 

Vrijdag 18 oktober mogen de kinderen die in hun vrije tijd bij een jeugdbeweging 

zijn in hun uniform naar school komen. 

Oudercontacten 

In de week van 21 tot 25 oktober zijn er oudercontacten gepland. Hier mag u 

vrijblijvend op ingaan. Bedoeling is om met de leerkracht te spreken over hoe de 

aanpassing aan de nieuwe klas is verlopen. U ontvangt hiervoor nog een 

uitnodiging. 

Gesloten facebookgroepen 

Na een proefproject in klas 1 en klas 6 hebben we beslist voor de andere klassen 

van de lagere school ook een gesloten facebookgroep op te richten. Bedoeling is 

om hier de foto’s op te plaatsen. U kreeg hierover reeds info. 

Algemene foto’s van bijv. sportdag, herfstwandeling…. Blijven op de website 

verschijnen. 

Halloweentwinkeltocht 

Op vrijdag 25 oktober gaat de Halloweentocht weer door. Dit jaar  

in een vernieuwd jasje ! Binnenkort ontvangt u meer info hierover. 

Helm op, fluo top ! 

Onze verkeersactie loopt door ! Van eind oktober tot einde maart ( periode van 

het winteruur ) draagt iedereen een fluo-vest. Zo zijn de kwetsbare 

verkeersgebruikers het best zichtbaar en dit verhoogt hun veiligheid. 

 

 

 

 

 

  


