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November 2019  
 
 
 

Woensdag 2 oktober werd Klaas  geboren. 
Hij is het zoontje van Michel en Jolien en de kleine broer van Lucy( K1) .  
Wij wensen hen van harte proficiat ! 

  
 

Vrijdag 1 november   2019 
Allerheiligen  
 
Zaterdag 2  november   2019 
Allerzielen   
 
Maandag 4 november   2019 
Zwemmen 3,4,5 en 6  
LS : Laatste dag om je in te schrijven om soep te eten op donderdag   
 
Donderdag  7 november  2019 
3de graad : Belfius Tower Run t.v.v. Rode Neuzen ( vertrek – en einduur wordt nog 
meegedeeld, We gaan er met de trein naartoe)   
2 de graad : bezoek aan het mini-witloofbedrijf Bruyninckx   
 
Vrijdag 8 november 2019  
Medisch schooltoezicht op school voor : 
1ste leerjaar ( vaccinatie en onderzoek)  
5de leerjaar (onderzoek)  
 
Maandag 11 november  2019 
Wapenstilstand  ( vrije dag)  
 
Dinsdag 12 november   2019 
Eerste graad : sportdag ( hele dag in de Egger in Scherpenheuvel) ) . 
 
Woensdag 13 november   
2de – 3de graad ( voor wie wil ) NM swimmathon te Westerlo ( o.l.v. meester Jeroen)  
 
18/ 11 t.e.m 22 / 11 : Grote voorleesweek ( info volgt)  
 
Maandag 18  november  2019 
Zwemmen 1,2,5 en 6  
 
Dinsdag 19 november  2019 
Grootoudersfeest voor de KS  

http://www.denhulst.be/


 

Woensdag 20 november  2019  
Pedagogische studiedag  
De leerlingen hebben een vrije dag !  
 
Donderdag 21  november  2019  
KS en 1 ste leerjaar : theater op school ( theater ‘De Kleine Speeldoos’ )  
 
25 / 11 t.e.m 29 / 11 : stage juf Nathalie in de eerste graad  
 
Woensdag 27 november  2019  
Kijkdag in de kleuterklas voor nieuwe kleutertjes. 
Moest je kleutertjes kennen die graag een bezoekje brengen aan onze school, breng hen op 
de hoogte !  
 
 
Vergeten jullie niet om af en toe een kijkje te nemen op onze website ? www.denhulst.be 
Ook daar vind je informatie , nieuwsberichten, …. 
 
  
 
 

Met vriendelijke groeten  
 

Lieve  

http://www.denhulst.be/

