Planeetnieuws
oktober-november-december
2022
Wij zijn op zoek naar allerlei kinderboeken (strips, leesboeken, informatieve boeken, …) voor onze klas/schoolbib.
Donald Duck zoekt nog steeds vriendjes om zijn hoekje
knus en gezellig te maken. Wie oh wie heeft nog beelden
(tuinkabouters o.d.) te geef?
Aandachtspunten:
- Jassen, vestjes, truien,
drinkbussen voorzien van
- Koeken en boterhammen
en brooddoos.
- Geen opwarmmaaltijden,
a.u.b.

BABBELBOX :
woensdag 12/10 en
26/10, 9/11,
23/11, 7/12, 21/12

brooddozen, koekendozen,
naam.
zonder verpakking in koekendoos
snoep of frisdrank meegeven
Huiswerkklas op dinsdag en donderdag.
Info en inschrijven kan via
secretariaat@kinderplaneet.eu

Enkele belangrijke data:
- ma 10/10: trollenbos K3 (vm)
- di 11/10: fietstocht L5,6 (nm)
- woe 12/10: ouderraad
- vrij 14/10: toneelvoorstelling L3&L4 (vm)
- woe 19/10: korfbal L1,2,3 (nm)
- do 20/10: toneelvoorstelling L5,6 (nm)
- vrij 21/10: dag van de jeugdbeweging
herfstwandeling L4 (vm)
- week van ma 24/10-vrij 28/10: oudercontacten LS
- di 25/10: herfstwandeling L3 (vm)
piepmoment instapklas (13u30-14u00)
- do 27/10: herfstwandeling L1,2 (nm)
- ma 7/11: draadloos Joetz L5 (vm)
- woe 9/11: draadloos Joetz L6
ouderraad
- vrij 11/11: wapenstilstand: geen school
- di 15/11: toneelvoorstelling kleuters (nm)
- woe 16/11: medisch onderzoek L1&L5
- di 22/11: bibbezoek K3 (vm)
- zo 27/11: ontbijtactie
- do 1/12: digitale wolven K3, L1, L2 & L3
- vrij 2/12: digitale wolven L4, L5 & L6
- week van ma 12/12-vrij 16/12: oudercontacten KS
- woe 14/12: ouderraad
- di 20/12: piepmoment instapklas (13u30-14u00)

CodesCool vanaf maandag
7/11 voor de leerlingen van
het 4de, 5de en 6de leerjaar.
Inschrijven via brief.

Typelessen op donderdag 10/11,
17/11, 24/11 en 1/12 voor de
leerlingen van het 4de, 5de en
6de leerjaar. Inschrijven via
brief.

Herfstvakantie: van ma
31/10 t.e.m. zo 6/11!

Kerstvakantie: van ma
26/12 t.e.m. zo 8/1!

Start nieuwe schooljaar.

Strapdag.

Bibbezoek L3.

Rollebolle K2 & K3.

Toon je sportclub op school!

Iets met Ketnet
en Rubens en L4.

Scholenveldloop.

ONTBIJTACTIE: ZONDAG 27 NOVEMBER 2022!

