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    ACTIVITEIT  KLAS  INFO   

ZO 1  Complimentendag   
 

 

MA 2 
 

    

DI 3      

WO 4  Zwemmen L1 – L2  Zwemgerief niet vergeten!   

DO 5     
 

VR 6 

 Babbelles 

 

L2 

 Aan de hand van een reeks eenvoudige speloefeningen  
 zetten de leerlingen hun eerste stappen tot toneelspelen.  
 Volgende parameters komen hierbij aan bod: spreken,  
 luisteren, begrijpen, de verbeelding, de ruimte, de ander,  
 beweging en spelplezier! Deze les wordt gegeven door  
 Eric Vanthillo, leerkracht woordkunst-drama.  

ZA 7    

ZO 8    

MA 9  ‘Dossier 116 000’ Child Focus L5A 
 Child Focus biedt een spel voor de derde graad van het  
 lager onderwijs. Het is niet zomaar een speldoos, maar  
 een heuse interactieve les. 

DI 10 

 Theatervoorstelling 
 
 
 

L1 – L2 

 Verteltheater door Marijke Umans 
 Prijs: € 9,00 /ll (op de schoolrekening) 

 Oudercontact nieuwe instappers Instapklas 
 Enkel voor de ouders van kleuters die in februari of in  
 maart zijn gestart. 

WO 11   Zwemmen L3 – L4 – L6  Zwemgerief niet vergeten!  

DO 12   Medisch schooltoezicht 1B  

VR 13  

  

 

 Vandaag is het de 5de editie van de Nationale Pyjamadag.   
 We roepen iedereen op om in pyjama naar school te  
 komen en zo alle langdurig en chronisch zieke kinderen  
 een hart onder de riem te steken.   

ZA 14     

ZO 15     

MA 16  

 Voorstelling in Mimuze:   
 ‘Schommelstoel’ 

 

KL2 

 ‘Schommelstoel’ is een woordeloos verhaal over angst en  
 verwondering, vriendschap en afscheid nemen. Het is  
 een visueel prikkelende voorstelling waarin de grenzen  
 tussen film en realiteit vervagen en samensmelten tot  
 een nieuw geheel. Het is een modern en grappig sprookje  
 over een spannende ontdekkingstocht op zolder. 
 Locatie: Mimuze, Brasschaatsteenweg 268, Kalmthout 
 Uur vertrek: 13.40 uur Terug in de school: 15.00 uur 
 Prijs: € 2,50/ll (op de schoolrekening) 

 ‘Dossier 116 000’ Child Focus 5B  Info: Zie 9 maart 

DI 17    

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


WO 18   Zwemmen L1 – L2  Zwemgerief niet vergeten!  

DO 19  

 Zwemmen KL3  Zwemgerief niet vergeten!  

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

 Verteltheater ‘De Belleman’ L3 – L4 
 Voorstelling: “De sokkenvreter” Prijs: € 5,55/ll (op de     
 schoolrekening) 

VR 20  

 

 

 De leerlingen van de leerlingenraad roepen iedereen op  
 om, wanneer je dit hebt, minstens één groen kledingstuk  
 aan te trekken. Dit om de start van de lente te vieren. 

ZA 21     
ZO 22    

MA 23      

DI 24   Introductie in de bibliotheek L1   

WO 25   Zwemmen L3 – L4 – L5  Zwemgerief niet vergeten!  

DO 26  

 Mega-Spelenpaleis 

 

L2  Locatie: sporthal Hemelrijk te Essen Meebrengen    
 in rugzakje met naamvermelding:  een gezond  
 tussendoortje en een drinkbus met water  
 Uur vertrek:  08.45 u.  Terug in de school: 12.05 u.  
 Prijs: € 3,00/ll (op de schoolrekening) 

 

VR 27  Lenterapport 
Lagere 
school 

  
 
 
 

  

ZA 28     

ZO 29     

MA 30     
DI 31  Oudercontacten L1  t.e.m. L5  

 

 

Vanaf maandag 2 maart kunnen kinderen vanaf het derde leerjaar die met de fiets via 
het pleintje aan de bibliotheek komen, gebruik maken van het fietsweggetje dat 
ineens naar de fietsenstalling leidt. Het poortje daar zal steeds open zijn vanaf 08u15. 

 

 Schoolfeest Kadrie   
zondag                                        

10 mei 2020 
 

 

 

 

 


