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DatumDatumDatumDatum    

    

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

Zondag 3 oktober 2021  Ontbijtpakketten : een organisatie van de 

oudervereniging : www.oweetje.be  

 

Dinsdag 5 oktober 2021 

 

* Bezoek aan het bos in het kader van “Week 

van het bos” (VM) 

* Dag van de leerkracht 

L2 

 

Schoolteam 

Vrijdag 8 oktober 2021 

 

* Bezoek aan het bos in het kader van “Week 

van het bos” (VM) 

L5 en L6 

Dinsdag 12 oktober 2021 

 

* Kennismaking met de trein (VM) 

* Bezoek aan het bos in het kader van “Week 

van het bos” (VM) 

Peuter en K1 

L3 en L4 

Donderdag 14 oktober 2021 

 

* Zwemmen (VM) 

* Bezoek aan het bos in het kader van “Week 

van het bos” (VM) 

L1  + L2 + L3  

L1 

Maandag 18 oktober 2021 * Bezoek aan het natuureducatief centrum “De 

Kaaihoeve” 

L1 

 

Dinsdag 19 oktober 2021 

 

* Theater in het GC Marca : Piv Huvluv 

https://pivhuvluv.be/nl/voorstelling/de-

allereerste-keer/387 

* Algemene vergadering oudervereniging 

L3 en L4  

 

Maandag 25 oktober 2021 

 

* Bezoek aan het natuureducatief centrum “De 

Kaaihoeve” 

* Bezoek aan de bibliotheek van Maarkedal 

L2 

 

L3 -> L6 

Woensdag 27 oktober 2021 

 

* Bezoek aan de bibliotheek van Maarkedal L1 + L2 

Donderdag 28 oktober 2021 

 

* Zwemmen (VM) 

 

L1  + L2 + L3  

 

Vrijdag 29 oktober 2021  * Bezoek aan het natuureducatief centrum “De 

Kaaihoeve” 

L5 

 

De bezoeken in het kader van De bezoeken in het kader van De bezoeken in het kader van De bezoeken in het kader van “Week van het Bos“Week van het Bos“Week van het Bos“Week van het Bos” ” ” ” zijn gratis en zijn gratis en zijn gratis en zijn gratis en worden aangeboden door de gemeente Maarkedalworden aangeboden door de gemeente Maarkedalworden aangeboden door de gemeente Maarkedalworden aangeboden door de gemeente Maarkedal    

    

hhhhttps://www.natuurenbos.be/weekttps://www.natuurenbos.be/weekttps://www.natuurenbos.be/weekttps://www.natuurenbos.be/week----vanvanvanvan----hethethethet----bosbosbosbos        

Noteer nu al zeker in uw agenda!   

Maandag 8 november 2021 : rapport 1 + oudercontact 

Donderdag 11 november 2021 (wapenstilstand) : geen lessen  

Vrijdag 12 november 2021 (facultatieve verlofdag) : geen lessen 

Activiteiten oktober 2021 


