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Thema’s en activiteiten 1ste trimester schooljaar 2021-2022 
 
 

SEPTEMBER 

Week van: THEMA 

woe. 01.09.21 – vr. 03.09.21 “Weer naar school” - “Iedereen hoort erbij!” 

ma. 06.09.21 – vr. 10.09.21 “Vrije keuze” 

ma. 13.09.21 – vr. 17.09.21 “Veilig naar school” 

ma. 20.09.21 – vr. 24.09.21 “Vrije keuze” 

ma. 27.09.21 – vr. 01.10.21 “Boerderij” 

  

Datum: ACTIVITEITEN 

ma. 13.09.21 INFO-AVOND voor alle ouders over de klaswerking 

di. 14.09.21 13.00 u. watergewenning voor hommels 

do. 16.09.21 08.30 u. watergewenning voor spetters 

woe. 15.09.21 20.15 u. Vergadering oudercomité. 

vrij. 17.09.21 Strapdag: we stappen en trappen naar school. 

za. 26.09.21 Eetfestijn afgelast 

di. 28.09.21 Uitstap naar de kinderboerderij 

do. 30.09.21 08.30 u. watergewenning voor spetters 

 
 
 

OKTOBER 

Week van: THEMA 

ma. 04.10.21 – vrij. 08.10.21 “Vrije keuze” 

ma. 11.10.21 – vrij. 15.10.21 “Vrije keuze” 

ma. 18.10.21 – vrij. 22.10.21 “Vrije keuze” 

ma. 25.10.21 – vrij. 29.10.21 “Vrije keuze” 

  

Datum: ACTIVITEITEN 

di. 05.10.21 Pedagogische studiedag = geen school voor de kleuters 

di. 12.10.21 13.00 u. watergewenning voor hommels 

do. 14.10.21 08.30 u. watergewenning voor spetters 

 Uitstap naar het bos, afhankelijk van het weer en de 
herfstverschijnselen 

woe. 20.10.21 20.15 u. Vergadering oudercomité. 

woe. 27.10.21 Herfstfeest voor alle kleuters 

do. 28.10.21 08.30 u. watergewenning voor spetters 

 
 
  



NOVEMBER 

Week van: THEMA 

ma. 08.11.21 – woe. 10.11.21 “Vrije keuze” 

ma. 15.11.21 – vrij. 19.11.21 “Week van de grootouders” 

ma. 22.11.21 – ma. 06.12.21 “Sint en Piet” 

  

Datum: ACTIVITEITEN 

ma. 01.11.21 t/m zo. 07.11.21 Herfstvakantie 

do 11.11.21 Wapenstilstand = geen school 

vrij. 12.11.21 Facultatieve vrije dag 

di. 16.11.21 13.00 u. watergewenning voor hommels 

woe. 17.11.21 20.15 u. Vergadering oudercomité 

do. 18.11.21 08.30 u. watergewenning voor spetters 

 
 
 

DECEMBER 

Week van: THEMA 

di. 07.12.21 – vrij. 10.12.21 “Vrije keuze” 

ma. 13.12.21 – vrij. 24.12.21 “Kerstmis” (school eindigt om 12.05 uur) 

  

Datum: ACTIVITEITEN 

do. 02.12.21 08.30 u. watergewenning voor spetters 

ma. 06.12.21 Sint en piet komen op bezoek 

woe. 08.12.21 Pedagogische studiedag; vrijaf voor de kleuters 

di. 14.12.21 13.00 u. watergewenning voor hommels 

woe. 15.12.21 20.15 u. Vergadering oudercomité 

do. 16.12.21 08.30 u. watergewenning voor spetters 

vrij. 24.12.21 Kerstfeest voor alle kleuters (school eindigt om 12.05 uur) 

vrij. 24.12.21 namiddag t/m zo. 
09.01.22 

Kerstvakantie 

 
 


