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    ACTIVITEIT  KLAS  INFO  

WO 1   Kerstvakantie     

DO 2  
 

  
 

VR 3        

ZA 4  
 

    

ZO 5        

MA 6       

DI 7  

 Bezoek aan E-lab 
 

6B 

 De leerlingen van het zesde leerjaar                        
 brengen een bezoek aan het E-lab. In  
 dat lab staat allerlei hoogtechnologische  
 apparatuur waar kinderen en jongeren 
 gebruik van kunnen maken om zelf te  
 leren experimenteren en redeneren. 
 Locatie: GITOK bovenbouw 
 Tijdstip: voormiddag 

WO 8   Zwemmen L1 – L2  Zwemgerief niet vergeten!  

DO 9     

VR  10  
 Medisch schooltoezicht L4                                    Onderzoek op school 

 Bezoek aan E-lab 6A  Info: zie 7 december  

ZA   11     

ZO   12     

MA  13   Oudercontacten Kleuterschool  

DI  14  
 Introductie in de bibliotheek L1  

 T.V.-middag L5 – L6 
 De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze een  
 aflevering van W817 bekijken. 

WO  15   Zwemmen L3 – L4 – L5  Zwemgerief niet vergeten!  

DO  16     

VR  17 

 Medisch schooltoezicht L1 
 Het gehoor van de kinderen wordt deze  
 voormiddag reeds getest. De rest van het  
 onderzoek volgt volgende week. 

 Gezond ontbijt 
 

L4 

 In het kader van het thema “voeding” willen we een  
 stukje theorie in praktijk brengen.  
 Meebrengen: het ontbijt dat de kinderen normaal   
 gezien nuttigen (eten en drinken, eventueel iets   
 meer dan 1 portie), beker, bordje, kommetje (liefst  
 plastiek), bestek en een keukenhanddoek.  
 Samen dekken we hiermee een reuze ontbijttafel.  
 Het is de bedoeling dat de kinderen uit de  
 verschillende etenswaren en dranken kunnen kiezen  
 en deze in de actieve voedingsdriehoek kunnen  
 plaatsen. Zo leren ze hun ontbijt samen te stellen. 

ZA  18   Nieuwjaarsdrink 

  Georganiseerd door het oudercomité, 
 met zoektocht voor de kinderen vanaf de derde  
 kleuterklas en schimmelspel voor de kleintjes. 
 Iedereen welkom vanaf 17u30! 

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


ZO  19     

MA  20     

DI  21  
 Auteurslezing  L6  Auteur: Jonas Boets – Locatie: bibliotheek Kalmthout 

 Oudercontacten 
Kleuterschool + 

L6 
 

WO 22 
 Zwemmen L1 – L2  Zwemgerief niet vergeten!  

 Oudercontacten L6  

DO 23 
 Bezoek aan de bibliotheek L2 t.e.m. L6  

 Zwemmen KL3  Zwemgerief niet vergeten!  

VR  24  
 Medisch schooltoezicht L1           Onderzoek op school            + inenting  

 Winterrapport Lagere school   

ZA 25     

ZO 26     

MA 27  

 Wintersportdag: schaatsen 
  

Lagere school 

 Locatie: IJsstadion Antarctica, Antwerpen   
 OPGEPAST:  Iedereen moet vandaag om 08.00 uur  
 aanwezig zijn!  
 De leerlingen hebben best warme kleren (!) aan (evt.  
 een skibroek), dikke sokken (1 paar) en een jas.  
 Meebrengen: handschoenen!!!!! (verplicht), een ski–  
 of fietshelm (naam!),  eventueel eigen schaatsen,  
 boterhammen, extra koek/stukje fruit en een  
 drinkbus met water.  
 Prijs: €14,50/ll (op de schoolrekening) 

DI 28     

WO 29  
  
 Pedagogische studiedag 

 

      

DO 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VR 31 

  Kunsteducatie 

1A 

 Locatie: Diesterweg, Acacialaan z/n te Kalmthout  
 Uur vertrek: 8.45 uur Terug in de school: 12.15 uur  
 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) 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de donkere maanden in de winter zijn de dagen kort en is het vaak nog donker als je kind naar 

school vertrekt. Een goede zichtbaarheid in het verkeer door het gebruik van fietsverlichting en 

fluorescerend materiaal is dan van cruciaal belang om veilig naar school te fietsen. 

Sensibiliseer je kind om de fietsverlichting ook daadwerkelijk te gebruiken zodra het nodig is. Ook het 

dragen van een fluohesje of het gebruik van wielspaakreflectoren valt op in het verkeer en vermindert 

het risico op ongevallen. Ook is het aangewezen om steeds een helm te dragen bij het fietsen! 


