november 2022
Ma

Di 1
Herfstvakantie
Allerheiligen

Woe 2
Herfstvakantie

Do 3
Herfstvakantie

Vrij 4
Herfstvakantie

Za 5 – zon 6

Ma 7
verkeerspark klas 6 VM
start “Helm op” Fluo
Top
3KK : papadag

Di 8
3Kk : papadag

Woe 9
3KK : papadag
2KK : spel-en
speelmoment

Do 10
fruitdag
Verkeerspark klas 5
(VM)
3KK : papadag

Vrij 11
Wapenstilstand

Za 12 – zon 13

Ma 14

Di 15

Woe 16

Do 17
fruitdag
bezoek aan de bib klas 1
t.e.m. 5 (VM)
vergadering ouderraad
klas 4 : herdenking WOI
& WO II (vertrek om
13u)

Vrij 18

Za 19 – zon 20

Ma 21
Verkeerspark klas 4
(VM)
Start Voorleesweek
Klas 6 : science 4 kids
(NM)

Di 22
toneel te Herentals klas
5-6 (NM)

Woe 23
Do 24
pedagogische studiedag - Fruitdag
3KK & klas 1 : integratie
geen school

Vrij 25

Za 26 – zon 27

Ma 28

Di 29
jarigen vieren van de
maand

Woe 30
zwemmen 3KK – LO

Vrij

Za – zon

Do

KO : Alles met de bal !
LO : klas 1-2-3 : spelen met kleine materialen ( hoepels,
loopklossen en ringen )
LO : klas 4-5-6 : organiseren we een trefbaltornooi

De familie

Sorteren doe het goed. We weten hoe dat moet!

PK : Kan over een kleine
hindernis (4cm)
stappen: een blok, een
pittenzak, …. zonder uit
evenwicht te vallen

Voeding KO & LO : Snacks… lekker en gezond !

1KK : Ik kan ter
plaatsen springen met
twee voeten samen
zonder uit evenwicht te
vallen en dit doe ik 3
tot 4X achter elkaar.

2KK : Ik kan op 1 been
blijven staan ( 4 tot 5
tellen ) ; knie laten
hangen, voet naar
achter en niet klemmen
tegen ander been.
Wiebelen mag nog.

3KK: Ik kan 3X
klappen en daarna
3X springen en
deze reeks enkele
keren na elkaar
vlot verder
zetten. Ik tel
luidop en als dit
goed lukt
probeer ik zonder luidop
te tellen.

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

