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    ACTIVITEIT  KLAS  INFO   

VR 1    
 

ZA 2  
 

  
 

ZO 3    
 

MA 4  

   

Kleuterschool 
+ lagere 
school 

 

DI 5   Kerkhofbezoek    L5  

 In het kader van een gezamenlijk project van de  
 levensbeschouwelijke vakken brengen de leerlingen  
 van het vijfde leerjaar een bezoek aan de begraafplaats  
 met als thema “De laatste rustplaats”. Voorzie   
 regenkledij en stevige schoenen. 

WO 6   Zwemmen L3 – L4 – L5  Zwemgerief niet vergeten!   

DO 7  
 Bezoek NEC: Herfstkleuren  

 

 
 

L1 

 Programma: “Herfstkleuren” Vertrek: 08.40 u. 
 Terug in de school: 12.00 u. Meebrengen in een  
 rugzakje met naamvermelding: een gezond  
 tussendoortje en een drinkbus met water. Bij regenweer  
 laarzen en regenkledij.  
 Prijs: € 2,00/ll (op de schoolrekening) 

VR 8  

 Boswandeling 

 

KL2 

 De kleuters van de tweede kleuterklas gaan in de  
 voormiddag te voet naar het bos vandaag.  
 Meebrengen: Eigen rugzakje voor in de school + laarzen,  
 tussendoortje en voldoende water, bij regenweer regenkledij 

 Herfstrapport Lagere school  

ZA 9     

ZO 10     

MA 11   Wapenstilstand 
 

      

DI 12  

  
 Fluodag  

Kleuterschool 
+ lagere 
school 

 Alle kinderen komen deze dag zoveel mogelijk in FLUO  
 gekleed naar school. 

 Oudercontacten 
Lagere 
school 

 

WO 13 

 Zwemmen L1 – L2  Zwemgerief niet vergeten! 

 Bezoek aan het   
 gemeentehuis 

L3A 
 De leerlingen krijgen een rondleiding in het gemeentehuis en  
 informatie over de werking van de verschillende  
 gemeentediensten. 

 Zweminstuif 

 

L1 t.e.m. L4 

 Enkel voor de ingeschreven leerlingen. We zitten in  
 het water van 15.00 tot 15.45 uur. (aanwezig zijn in het  
 zwembad om 14.50 uur) Locatie: zwembad Kalmthout   
 Meebrengen: zwemkledij  
 Prijs: € 1,00 (op de schoolrekening) 
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 DO 14 

 Theatervoorstelling wortel 

 

Kleuterschool 

 Sol de Mol: Een voorstelling waarin poëtische beelden en  
 circusacts elkaar afwisselen. 
 De voorstelling begint om 11.00 uur en duurt 45 minuten. 
 Prijs: € 3,00/ll (op de schoolrekening) 

 Zwemmen KL3  Zwemgerief niet vergeten!  

 Oudercontacten  Lagere school  

VR 15     

ZA 16    

 

ZO 17    

MA 18 
 Infoavond secundair  
 onderwijs -CLB 

L6 en hun 
ouders 

 Locatie: OKA cultuurcentrum, Kapellensteenweg  
 234, vooraf inschrijven via CLB: www.vclbvnk.be 

DI 19  

 Maité, het meisje en de   
 vogel 

 

L1 – L2 

 Schimmenspel op muziek Locatie: Mimuze  
 Kalmthout Tijdstip: Het eerste leerjaar zal de  
 voorstelling van het muziektheater bekijken om  
 09.00 u. Het tweede leerjaar wordt daar om  
 11.00 u. verwacht en zij zijn ’s middags terug op  
 school. Prijs: €5,00/ll (op de schoolrekening) 

WO 20   Zwemmen L3 – L4 – L6  Zwemgerief niet vergeten!  

DO 21   Bezoek aan de bibliotheek  L2 t.e.m. L6  

VR 22 

 Kronkeldidoe 

 

L1 

 De leerlingen doen gemakkelijke sportieve kledij  
 aan. Ter plaatse trekken ze hun turnkledij van de 
 school aan. Meebrengen: een gezond  
 tussendoortje en een drinkbus met water (naam 
 vermelden!) Bestemming: sporthal te Essen 
 Uur vertrek: 08.45 u. – Terug in de school: 12.05u  
 Prijs: € 3,50/ll (op de schoolrekening) 

ZA 23    

ZO 24    

     

MA 25     

DI 26     

WO 27  

 Zwemmen L1 – L2  Zwemgerief niet vergeten!  

 Bezoek aan het 
 gemeentehuis 

L3B 
 Zie info 13 november 

DO 28  

 Rollerdag L3 – L4 – L5  Rollend materiaal meebrengen voor de L.O.-les (geen  
 fiets, hoverboard mag MAAR  enkel zonder zitje). 

  
  
 Schoen zetten 
 

 
Kleuterschool 

+ lagere 
school 

 Alle kinderen t.e.m. het vijfde   
 leerjaar mogen hun schoen mee- 
 brengen en natuurlijk ook wat  
 lekkers: een raap, een biet, een  
 wortel, klontjes, brood, een appel,…  

VR 29     

ZA 30     

 

 

 

 

                                                  

 

                                           

                                        

voor de scholen is dan ook een uitgelezen kans om te helpen deze lege batterijen op te sporen én 



 


