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    ACTIVITEIT  KLAS  INFO  

ZA 1       

ZO 2  
 

    
MA 3     

 

DI 4  

 STEM-dagen 

6B 

 De bedoeling van deze voormiddag is leerlingen   
 warm te maken voor techniek en wetenschap. 
 Locatie: GITOK eerste graad Uur vertrek: 08.15uur   
 Meebrengen: Fiets  

WO 5  

 Zwemmen L3 – L4 – L6  Zwemgerief niet vergeten!  

 Scholenbeurs: 
 Ontdek de secundaire  
 scholen uit de regio! 

Derde graad 
en hun 
ouders 

 Locatie: sporthal Gitok, Vogelenzangstraat 10,  
 2920 Kalmthout  
 Tijdstip: 17u00 – 20u00 

DO 6    
   

VR 7  

 
 Kunsteducatie 

 

 1B 

 Locatie: Diesterweg, Acacialaan z/n te Kalmthout  
 Uur vertrek: 8.45 uur Terug in de school: 12.15uur  
 Meebrengen in een rugzakje: een gezond  
 tussendoortje en drinkbus met water. De  
 leerlingen brengen hun boekentas mee voor in de  
 namiddag. De leerlingen doen best kleren aan die  
 vuil mogen worden.  
 Prijs: €5,00/ll (op de schoolrekening)  

 Snarenles 

 

L2 

 Al luisterend naar korte muziekfragmenten  
 ontdekken de kinderen samen de meest bekende  
 snaarinstrumenten. Alle kinderen krijgen de kans  
 om even op een viool en ukelele te spelen. Het is  
 dus een “horen, zien én voel-les” om de wereld  
 van strijk-, toets- en tokkelinstrumenten te leren  
 kennen. Deze les wordt gegeven door Annick  
 Sauvanaud, leerkracht viool en altviool. 

ZA 8     

ZO 9     

MA 10  Facultatieve verlofdag 
     

DI 11 

 

  

 

 

 

WO 12 

 Zwemmen L1 – L2  Zwemgerief niet vergeten! 

 Medisch schooltoezicht:   
 Vaccinatie 

L5 
 

 Zwemspetters (namiddag) 

 

L5 – L6 

 Voor de ingeschreven leerlingen: De leerlingen  
 zitten in het water van 13.30 tot 14.45 uur. We  
 verwachten ze om 13.20 uur in het zwembad van  
 Kalmthout. Meebrengen: zwemkledij 

DO 13  STEM-dagen 6A  Info: zie 4 februari 

http://www.kadrie.be/
mailto:carina.hendrickx@kadriemail.be


VR 14  

 Theatervoorstelling ‘SMART’ 

L5 - L6 

 Studio Gekko brengt in de namiddag voor de  
 leerlingen van L5 en L6 de voorstelling “SMART”.  
 Het is een muzikale en hilarische  
 theatervoorstelling over jongeren en (a)sociale  
 media, vroeger en nu. 
 Prijs: € 8,20/ll (op de schoolrekening) 

ZA 15    

ZO 16    

MA  17      

DI 18    

WO 19 

 Medisch schooltoezicht L1A 
          Het gehoor van de kinderen wordt deze dag  
            getest. 

  

KL2 – L1 – L2 
L6 

 Hartelijk dank aan de bereidwillige bakouders en  
 ons oudercomité. 

 Zwemmen L3 – L4 – L5  Zwemgerief niet vergeten!  

DO 20 

 Gekke hoeden- en gekke harendag 
Kleuterschool 

+ lagere 
school 

 

  

              KL1 – KL3       
L3 – L4 – L5 

 Hartelijk dank aan de bereidwillige bakouders en  
 ons oudercomité. 

 Zwemmen KL3  Zwemgerief niet vergeten!  

 Medisch schooltoezicht L1A  Vandaag volgt de rest van het onderzoek. 

 Bezoek aan de bibliotheek L2 t.e.m. L6  

VR 21  

  
 
 

 

Kleuterschool 
+ lagere 
school 

 Alle kinderen mogen verkleed naar school komen.  
 We vragen om geen speelgoedwapens, confetti of  
 spuitbussen mee te geven.  Voor de kleuters  
 wordt er in de voormiddag ‘Het straatje van de  
 buurvrouw’ gespeeld door ‘Theater Tomaat’. 
 Prijs: € 3,50/ll (op de schoolrekening)  
 In de namiddag vertrekt de stoet van alle  
 kinderen om 14.00 uur aan de Driehoekstraat.  
 Bij twijfelachtig weer zal op www.kadrie.be  
 vermeld worden of de stoet doorgaat of niet. 

 Na de carnavalstoet biedt ons oudercomité de    

 wachtende ouders/grootouders koffie of thee aan. Bij   

 mooi weer zijn jullie welkom op het grasveldje aan de   

 kleuterblok en bij regenweer aan de poort van de   

 kleuterspeelplaats. 

ZA 22    

ZO 23    

MA 24   Krokusvakantie   

DI 25     

WO 26     

DO 27     

VR 28     

ZA 29     
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