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zo 1 wo 1 za 1

ma 2 do 2 zo 2

di 3 vr 3 ma 3
lokale verlofdag: vrije dag voor kleuters en 

lagereschoolkinderen

wo 4 NM: 5A,6A: Moev: Unihockey (Sport Vlaanderen) za 4 di 4
MST: VM 4A contactmoment, NM 5A vaccinatie MMR (op 

school) / middagsport 5A

do 5 20.00: oudercomité zo 5 deze week: gymkledij terug meebrengen naar school wo 5

vr 6 Sinterklaas ma 6 do 6 middagsport 6A
za 7 di 7 vr 7 VM: 5A: Gravensteen 
zo 8 wo 8 za 8

ma 9 13,30-14,45: 3AB,4A,5A,6A: voorstelling Samoerai do 9 15.00: kl: nieuwjaarsreceptie zo 9

di 10 hele dag: 4A: leeruitstap Brussel vr 10 ma 10
zwemmen 1A,2A,4A,6A (eerste zwembeurt) / 

middagsport 1A

wo 11 za 11 di 11
09.00: ze: Huis van Kina / dikke truiendag / middagsport 

2A

do 12 zo 12 wo 12
09.00-10.30: opendeurdag kleuterschool voor nieuwe 

ouders ifv schooljaar 2020-2021

vr 13 verjaardagsfeest dec. ma 13 do 13
09.00: lee: Huis van Kina / middagsport 3A / 14.00: 3AB: 

Kopergieterij

za 14 di 14
09.30: 3AB: Plastic soep (Vredeshuis) / VM: leeu: 

museumatelier (MSK)
vr 14

VM: 4A: Workshop 'Energie is Watt' (op school) / 

verjaardagsfeestje feb. / start week tegen pesten

zo 15 deze week: gymkledij naar huis wo 15

09.00-10.30: opendeurdag kleuterschool voor nieuwe ouders 

die school zoeken i.f.v. schooljaar 2020-2021. za 15

ma 16
17.00: ki,ko: klassikaal oudercontact aankomende instappers 

peuterklas
do 16

09.30: 3AB: Plastic soep (Vredeshuis) / VM: ze: museumatelier 

(MSK) 
zo 16 week tegen pesten

di 17
individueel oudercontact kleuters en lagere school voor 

grootste klassen (niet voor peuters) / na schooltijd: kerstsfeer
vr 17 optie: schoolparlement ma 17 zwemmen 1A,2A,4A,6A / middagsport 3B

wo 18
9-10: wenmoment peuters die beginnen op 6 januari / start 

Warmste Week
za 18 di 18 optie: pizzamaaltijd / middagsport 4A

do 19

08.30: ze...6A: Warmste Fluowinterloop/individueel 

oudercontact kleuters en lagere school (niet voor peuters) / na 

schooltijd: kerstsfeer

zo 19 wo 19

09.00-10.30: wenmoment peuters die na de 

krokusvakantie starten  / NM: 3AB,4A: Moev: tussen 4 

vuren (sporthal Hogent)

vr 20 leef-, leer- en trimrapport ma 20 do 20 VM: 6A: ASO Patijntjestraat / middagsport: 5A
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za 21 di 21

VM: 5A: Mijn passief droomhuis / startdag Zuidactie / 19.30: 

opendeuravond kleuters en lagere school voor nieuwe ouders 

die een school zoeken i.f.v. schooljaar 2020-2021 / VM: 5A: 

Passief droomhuis

vr 21 ls: leef- en leerrapport / einde week tegen pesten

zo 22 wo 22
Pedagogische studiedag: vrije dag voor kleuter- en lagere 

schoolkinderen
za 22

ma 23 kerstvakantie do 23
11.30-15.00: 6A: studieoriëntering: bezoek Benedictuspoort

zo 23

di 24 vr 24 verjaardagsfeestje jan. ma 24
krokusvakantie / muziekkampje 'Kikker Jazz op zoek naar 

de lente (Tamboeri)

wo 25 Kerstmis za 25 di 25
krokusvakantie / muziekkampje 'Kikker Jazz op zoek naar 

de lente (Tamboeri)

do 26 zo 26 wo 26
krokusvakantie / muziekkampje 'Kikker Jazz op zoek naar 

de lente (Tamboeri)
vr 27 ma 27 do 27 krokusvakantie / geen kamp
za 28 di 28 vr 28 krokusvakantie / geen kamp

zo 29 wo 29

08.30-11.40 ze+lee: schoolrijpheidsmoment ouders / 09.00-

10.30: wenmoment voor die vanaf 1 februari beginnen / 

1A,2A: Moev: Dans (Sint-Pietersinst.) 

za 29

ma 30 do 30 gedichtendag

di 31 vr 31

afkortingen: ko = konijnen, ki = kikkers, ze = zebra's, leeu = leeuwen, kl = kleuters , ls = lagere schoolkinderen

middagsport december en januari (13.00-13.25): toernooi (gratis)          avondsport Sportsnack: we wachten nog op de definitieve goedkeuring.

Zwemmen in zwembad Strop. Vanaf 10 februari:  1A 2A 4A en 6A.  
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