Gemeentelijke Basisschool Kadrie
Driehoekstraat 41
2920 KALMTHOUT

Tel. : 03/666.95.20
Website: www.kadrie.be
E-mail: carina.hendrickx@kadriemail.be

Kadrietje
februari 2018
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Wintersportdag: schaatsen
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Poppenkastvoorstelling
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Workshop kunsteducatie
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L1 – L2

Zwemmen

L3 – L4 – L5

Workshops:

L5 – L6

Zwemmen

Wat hebben de leerlingen aan?
- warme kleren !!!! (evt. ski-broek)
- dikke sokken (1 paar)
- een jas
Wat nemen ze mee?
- handschoenen!!!!! (verplicht)
- een ski – of fietshelm (naam!)
- eventueel eigen schaatsen
- boterhammen, extra koek/stukje fruit en flesje water
- een ‘klein’ gezelschapsspelletje, strip of leesboek (na
het eten kan hiermee gespeeld worden, niet verplicht)
Locatie: Turnhout
Uur vertrek: 08.30 uur / Terug in de school: 15.15 uur.
Prijs: € 13,90 /lln. (op de schoolrekening)
Meebrengen in rugzakje: oude T-shirt of schort, koek of stukje
fruit/groente en flesje water
Uur vertrek: 8.45 uur – Uur aankomst in de school: 12.15 uur
Locatie: Diesterweg, Acacialaan te Kalmthout
Prijs: € 5,00/lln. (op de schoolrekening)
De kinderen brengen hun boekentas mee voor in de namiddag.

Thema: Prins carnaval
Prijs: € 2,5/lln. (op de schoolrekening)

Aanvang: 20.00 uur

L1- L2 - L6
KL2

Veilig op het internet en cyberpesten
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KL3

Hartelijk dank aan de bereidwillige bakouders en ons oudercomité.
Zwemgerief niet vergeten!
Deze workshops worden gegeven door studenten van KDG
Zwemgerief niet vergeten!

L3 – L4 – L5
KL1 – KL3

Hartelijk dank aan de bereidwillige bakouders en ons oudercomité.

Kleuterschool
+
Lagere school

Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. We vragen
om geen speelgoedwapens, confetti of spuitbussen mee te
geven.
Voormiddag:
Lagere school: Goochelshow
Kleuterschool: Kindershow
Prijs: € 1,20/lln. (op de schoolrekening)
Namiddag:
Stoet: vertrek aan de Driehoekstraat om 13.30 uur.
Bij extreem slecht weer gaat de stoet niet door.
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Krokusvakantie

Bezoek aan Erasmus Atheneum
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Verrassing
oudercomité

L3 t.e.m. L6

Zwemmen
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SVS – Zwemspetters
(namiddag)

Zwemmen

L6

Uur vertrek: 9.45 u. - Terug in de school: 14.45 u.
Meebrengen: lunchpakket

Uur: 14.45 uur

L1 – L2

Zwemgerief niet vergeten!

L5 – L6

Voor de ingeschreven leerlingen:
De leerlingen zitten in het water van 13.30 tot 14.45 uur. We
verwachten ze om 13.20 uur in het zwembad.
Meebrengen: zwemkledij (geen badmuts)
Prijs: 0,50/lln. (op de schoolrekening)

L3 – L4 – L6

BOLDERKARREN GEZOCHT VOOR DE CARNAVALSTOET!
Voor de stoet zijn wij op zoek naar bolderkarren om de kleinste kleuters in voort te
trekken. Indien u in het bezit bent van zo’n kar en deze in bruikleen wil geven, mag u
dit melden aan het secretariaat van de school voor woensdag 7 februari 2018.
U kan de bolderkar, met eventueel een warm dekentje in, ten laatste donderdag 8
februari in de inkomhal van de school (Driehoekstraat) plaatsen met vermelding van
de naam van uw kind. U kan deze hier na de stoet ook opnieuw ophalen.

-------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLENBEURS
voor de ouders en leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
Essen 7/2/18: Heuvelhal, Kapelstraat 7 - tussen 16.00 en 20.00 uur
Wuustwezel 20/02/18 – GLS De Wissel, Hagelkruis 2a - tussen 18.00 en 21.00 uur

