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      ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER - DECEMBER       
 
 
In de maand november hebben we een aantal activiteiten gepland waarbij we de hulp van 
(groot)ouder(s) vragen om de kinderen te vervoeren. Dankjewel dat jullie onze kinderen willen 
vervoeren naar een activiteit.  
Ook een dankjewel aan alle sponsors van onze sponsorloop van 20 september. 
 
NOVEMBER 
Donderdag 7 november  LO4: bezoek gemeente 
Maandag 11 november  Geen school 
Dinsdag 12 november  LO5: medisch onderzoek op school 
Woensdag 13 november  LO4: medisch onderzoek op school 
Vrijdag 15 november   LO2: drukkerij Coldset printing partners 
Maandag 18 november  LO6: naar de bib – Anne Frank  
Dinsdag 19 november  LO1: medisch onderzoek op school 
Vrijdag 22 november   Filmavond i.s.m. het oudercomité (zie brief voor meer info) 
Woensdag 27 november  Sint op school 
Donderdag 28 november  LO6: Doe-da-nie-dag  - 
Vrijdag 29 november   Rapport lager 
 
DECEMBER 
Maandag 2 december  Lokale verlofdag 
Dinsdag 3 december   Oudercontact lager + klascafé kleuters 
     LO5+6: Natuurpunt PowerPoint 
Woensdag 4 december  LO4: Les rond gezondheid – De Voorzorg 
Dinsdag 10 december LO3: de voorleesbende in de klas 
 LO3: les rond gezondheid – De Voorzorg 
Donderdag 19 december Openklasavond nieuwe peuters 
Vrijdag 20 december Eucharistieviering + kerstfeestje 
 

Zwemmen 

November 07/11:  5 + 6  December 05/12: 5 + 6 
  14/11: 3 + 4    12/12: 3 + 4 
  21/11: 5 + 6    26/12: verlof 
  28/11: 3 + 4 
 

Belangrijk om te weten: 
Foto’s schoolfotograaf: voor de herfstvakantie ontvingen jullie de bestelbon voor de foto’s van 
jullie kind(eren).  Mogen we vragen om het geld en de bestelling ten laatste mee te geven op 
donderdag 14 november. De foto’s worden besteld op vrijdag 15  november zodat deze voor 10 

december geleverd kunnen worden. Na 14 november worden er geen bestellingen 
meer aanvaard. 
 
Enkele belangrijke data: 
3 mei: Eerste Communie -  16 mei: schoolfeest - 29 juni: Receptie KO3  en 6e lj. 


