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Infoblaadje
Maand: november 2016
Drie – twee - één…. Tellen jullie mee af?
Vanaf 2017 drukken wij geen info meer af.*
GIMME toont ons alle activiteiten
En stelt je op de hoogte van alle
actualiteiten.
(*enkel de ouders zonder computer/internet bezorgen
wij een afdruk van de Gimme kalender)

HERFSTVAKANTIE
Van maandag 31 tot en met zondag
6 november 2016

FLITSCAMPAGNE:
“Laat je zien…
draag een fluohesje!”

07 (ma)

ZWEMMEN:
8.40 u. groep 4: L1A – L4A – L5A
9.15 u. groep 5: L1B – L4B – L5B
9.45 u. groep 6: L1C – L4C – L5C

08 (di)

SCHOOLRAAD: om 20 u. in het personeelslokaal

10 (do)

MEDISCH ONDERZOEK CLB: L5a
Gericht consult en vaccinatie door arts en verpleegkundige in het medisch
centrum te Hasselt. Lunchpakket meebrengen.
TECHNIEK IN DE KLAS: L6a - € 1,50 (V)
Samen met een techniekleerkracht van het TOBO-project maken de
leerlingen een Lego-constructie.

Vrijdag
11 november

14 (ma)

GEEN SCHOOL
WAPENSTILSTAND

ZWEMMEN:
8.40 u. groep 1: L2A – L3A – L6A
9.15 u. groep 2: L2B – L3B – L6B
9.45 u. groep 3: L2C – L3C – L6C
OUDERCOMITE
om 20 u. in het leraarslokaal (ingang kleuterschool)

15 (di)

CLB: voormiddag zitdag in de school

16 (wo)

NATUURUITSTAP KIEWIT: Kg1 - € 3(V)
Vertrek om 9 u. met ingelegd busvervoer.
Wij gaan wandelen tussen de ritselende
herfstbladeren.

17 (do)

SELECTIEVE ONDERZOEKEN CLB: Kg3
de ouders worden per brief verwittigd.
TECHNIEK IN DE KLAS: L6b - € 1,50 (V)
Meer info zie 10 (do)

17 (do)

TECHNIEK IN DE KLAS: L4b - € 1,50 (V)
Samen met een techniekleerkracht van het TOBO-project maken de
leerlingen een potloodhouder.

24 (do)

TECHNIEK IN DE KLAS: L4a - € 1,50 (V)
Meer info – zie 17 (do)

GEZONDHEID “Stresskip”: L3a
voormiddag – gratis workshop in de klas
VILLA PILA: L5a (deel) + L5c
Met ingelegd vervoer naar Tienen - lunchpakket meenemen facturatie € 5 (V)
Op een bijzonder leuke en leerrijke manier komen wij in het
bezoekerscentrum alles te weten over de wereld van de batterij.
18 (vr)

VILLA PILA: L5b + L5a (2de deel)
Met ingelegd vervoer naar Tienen - lunchpakket meenemen –
facturatie € 5 (V) .Meer info: zie 17 (do)
28 (ma)

TECHNIEK IN DE KLAS: L6c - € 1,50 (V)
Meer info zie 10 (do)

ZWEMMEN:
8.40 u. groep 4: L1A – L4A – L5A
9.15 u. groep 5: L1B – L4B – L5B
9.45 u. groep 6: L1C – L4C – L5C
VOORSTELLING CCH “Alles is opgelost”: L3
Voormiddag – vervoer met buzzypas – facturatie € 4 (V)
Vijf uitvinders, misschien wel wetenschappers en muzikanten en ook wel
een beetje fantasten, slepen ons mee in hun muzikaal laboratorium.
STADSMUS “Speculaas bakken”: L3b
Wij nemen ons lunchpakket mee en blijven in de stad
en picknicken in de cafetaria van het conservatorium.
Daarna leren wij de kneepjes van het speculaasbakken
en komen heel wat meer te weten over speculaas en
de relatie met Sinterklaas.

22 (di)

STADSMUS “Speculaas bakken”: L3a
Namiddag – vervoer met buzzypas – facturatie € 3,50 (V)
Lunchpakket meebrengen - Meer info zie 21 (ma)

23 (wo)

STADSMUS “Speculaas bakken”: L3c
Voormiddag – vervoer met buzzypas – facturatie € 3,50 (V)
Meer info zie 21 (ma)

ZWEMMEN:
8.40 u. groep 1: L2A – L6A
9.15 u. groep 2: L2B – L6B
9.45 u. groep 3: L2C – L6C
SVS ALLES MET DE BAL: L3
Met ingelegd vervoer naar de sporthal van Alken – lunchpakket
meebrengen – facturatie € 3 (V)
Wij maken kennis met een uitgebreid gamma van verschillende soorten
ballen en leren opbouwend elke verscheidenheid van balvaardigheid.

GEZONDHEID “Stresskip”: L3b+L3c
voormiddag – gratis workshop in de klas
21 (ma)

VERKEERSSPEL: L6
Educatief klassikaal spel dat de leerlingen doet nadenken over mobiliteit.

29 (di)

CLB: voormiddag zitdag in de school

29 (di) OUDERCONTACT KLEUTERSCHOOL
of
Individueel gesprek met het onderwijzend personeel.
30 (wo) Afspraken worden gemaakt via een apart in te vullen brief.
30 (wo)

POPPENTHEATER: deze interactieve voorstellingen gaan door in de
eetzaal van de school - € 4 (facturatie)
Dag Jules: Pg1a – Kg1
In “Kijk eens wat ik kan!” draait alles rond Jules en
zijn schoentjes, waarmee hij laat zien wat hij al kan.
Ik pen (feest voor de koningin): L1
De kinderen verkennen via het verhaal van de koning de
wonderlijke wereld van het schrijven.

