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DatumDatumDatumDatum    

    

ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    Klas(sen)Klas(sen)Klas(sen)Klas(sen)    

Maandag 3 februari 2020 * Facultatieve verlofdag : geen lessen of 

activiteiten 

Kleuters en lager 

Dinsdag 4 februari 2020 

 

* Bezoek aan een secundaire school 

https://www.go-atheneumoudenaarde.be/ 

* Theater in CC “De Woeker” 

“SSSST” (NM) 

https://www.oudenaarde.be/nl/evenementen/sssst 

* Kleuterovernachting (avond) 

L6 

 

L4 

 

 

K2 en K3 

Woensdag 5 februari 2020 

 

* Theater in CC “De Woeker” 

“SSSST” (NM) 

https://www.oudenaarde.be/nl/evenementen/sssst 

L3  

Maandag 10 februari 2020 * Start actieweek ** 

 

L1 t.e.m. L6 

 

Dinsdag 11 februari 2020 

 

* Dikketruiendag 

* Start inschrijvingen schoolfeest om 17:00 

Kleuters en lager 

Kleuters en lager 

Donderdag 13 februari 2020 

 

* “Alles met de bal “door www.moev.be in 

Rosco Ronse (VM) 

* Zwemmen 

L4  

 

L1 – L2- L3 (VM) 

L4 - L5 - L6 (NM) 

Vrijdag 14 februari 2020 

 

* “De structuur van het secundair onderwijs” 

door 

https://davincicampus.be/  (VM) 

L6 

Zaterdag 15 februari 2020 * “Quiz der quizzen” 

http://www.oweetje.be/?p=1048 

Iedereen welkom!  

Maandag 17 februari 2020 * Tussentijds oudercontact Kleuters en lager 

(vooraf inschrijven)  

Dinsdag 18 februari  2020 

 

* Watergewenning (VM) K3 

    

Activiteiten februari 2019 
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Vrijdag 21 februari 2020 

 

* Carnavalsfeest 2020  L1 t.e.m. L6 

Maandag Maandag Maandag Maandag 24 februari t24 februari t24 februari t24 februari t.e.e.e.e.m. .m. .m. .m. 

vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag 28 februari28 februari28 februari28 februari    2020202020202020    

KrokusvakantieKrokusvakantieKrokusvakantieKrokusvakantie    Kleuters enKleuters enKleuters enKleuters en    

alle leerlingenalle leerlingenalle leerlingenalle leerlingen    

    

** Maandag en dinsdag  : actiedag voor  L1, L2 en L3  (10 + 11 februari 2020) 

    Donderdag en vrijdag : actiedag voor L4, L5 en L6  (13 +14 februari 2020)  

Gelieve alvast te noteren in uw agendaGelieve alvast te noteren in uw agendaGelieve alvast te noteren in uw agendaGelieve alvast te noteren in uw agenda    

    

Rapport 3 (lagere afdeling) : vrijdag 6 maart 2020Rapport 3 (lagere afdeling) : vrijdag 6 maart 2020Rapport 3 (lagere afdeling) : vrijdag 6 maart 2020Rapport 3 (lagere afdeling) : vrijdag 6 maart 2020    

Grootouderfeest (voor groGrootouderfeest (voor groGrootouderfeest (voor groGrootouderfeest (voor grootouders kleuters) : woensdag 18otouders kleuters) : woensdag 18otouders kleuters) : woensdag 18otouders kleuters) : woensdag 18    maart 20maart 20maart 20maart 2020202020    

Schoolfeest kleuter en lager Schoolfeest kleuter en lager Schoolfeest kleuter en lager Schoolfeest kleuter en lager : zaterdag 2: zaterdag 2: zaterdag 2: zaterdag 21111    maart 2020maart 2020maart 2020maart 2020    

 

    

    

    


