Januari 2022
ALLE ACTIVITEITEN BLIJVEN ONDER VOORBEHOUD VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN !!
Ma

Di

Woe

Do

Vrij

Ma 3

Di 4

Woe 5

Do 6

Vrij 7

Za 1 – zon 2
1/1 : Nieuwjaar /
Kerstvakantie
Za 8 – zon 9

Kerstvakantie
Ma 10
instap nieuwe peuters

Kerstvakantie
Di 11

Kerstvakantie
Woe 12

Kerstvakantie
Do 13
fruitdag

Kerstvakantie
Vrij 14

Kerstvakantie
Za 15– zon 16

Ma 17

Di 18

Woe 19

Vrij 21

Za 22 – zon 23

Ma 24

Di 25

Woe 26
meespeeldag KLIM-OP
9u-10u
zwemmen 3KK t.e.m.
klas 6

Do 20
fruitdag
bibliotheekbezoek
klas 1-2-3-4-5
verkeerspark klas 4-5-6
vergadering OR
Do 27
fruitdag

Vrij 28
jarigen vieren van de
maand

Za 29– zon 30

Ma 31

Di

Woe

Do

Vrij

Za - Zon

Lokale verlofdag / dag
van de directeur

Kleuters: Liedjes
Lager: De kleuren

KO: spelen met hoepels !
LO: klas 4-5-6 : trefbal !
klas 1-2-3 : Fit-o-meter !

Wij roepen luid: lichten uit!

Groenten achter je kies, niet vies !

PK : We zwaaien met
twee handen heen en
weer boven ons hoofd
zonder dat we zelf
wiebelen van links naar
rechts. Hierna zwaaien
we met één hand,
andere hand.

1KK : Ik kan gehurkt
zitten zonder te vallen.
Ik beweeg mijn armen
samen voorwaarts,
zijwaarts op en neer.
Als dit goed lukt
beweeg ik ze
afwisselend. Nog
moeilijker, wie
durft met de
romp zachtjes heen en
weer bewegen zonder te
vallen ?

2KK : Ik kan met de
benen en armen ter
plaatse open en dicht
springen. variatie : Als
dit goed lukt springen
we voorwaarts met de
armen en benen open en
toe.

3KK: Ik maak met een
voorwerp vb. balletje nr
8 tussen mijn benen en
niet voor het lichaam
zoals op de foto
Ik klap 1X in eigen
handen en daarna
linkerhand tegen
linkerhand. Dan terug 1X
in mijn handen en
rechterhand tegen
rechterhand. Dit doe ik
enkele keren na elkaar.
Ik doe dit ook met
andere vriendjes

Afkortingen:
1-2-3-4-5-6 klassen lager onderwijs

LO lager onderwijs

NM namiddag

1KK 1ste kleuterklas

3KK 3de kleuterklas

KO kleuteronderwijs

VM voormiddag

PK peuterklas

2KK 2de kleuterklas

VD volledige dag

