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Turnhout, 21 januari ‘21 

Beste ouders,  

Vanaf woensdag 3 februari, zal het 1ste leerjaar en klas 3C op woensdagvoormiddag gaan zwemmen. 
Vergeet niet om elke woensdag een zwemzak met uw kind mee te geven met daarin: 

- 1 handdoek (om op te staan) 

- 1 handdoek (om zich af te drogen)  

- een zwembroek of badpak 

- kam of borstel 

- eventueel een muts voor de natte haren na het zwemmen 
 

Met vriendelijke groeten,  
Het schoolteam  
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Beste ouders,  

 

Vanaf woensdag 3 februari, zal het 4de leerjaar om de 2 weken op woensdagvoormiddag 
gaan zwemmen. Welke klas wanneer gaat zwemmen vindt u terug in de kalender op de 
achterkant. Wanneer uw kind gaat zwemmen, moet het een zwemzak meebrengen met 
daarin: 

- 1 handdoek (om op te staan) 

- 1 handdoek (om zich af te drogen)  

- een zwembroek of badpak 

- kam of borstel 

- eventueel een muts voor de natte haren na het zwemmen 

 

 

Met vriendelijke groeten,  
Het schoolteam  
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februari 2021  maart 2021  april 2021  mei 2021  juni 2021 

ma 1    ma 1   do 1   za 1   di 1  

di 2    di 2   vr 2   zo 2   wo 2 4A 

wo 3 4A  wo 3 4B  za 3   ma 3   do 3  

do 4    do 4   zo 4   di 4   vr 4  

vr 5    vr 5   ma 5   wo 5 4B  za 5  

za 6    za 6   di 6   do 6   zo 6  

zo 7   zo 7   wo 7   vr 7   ma 7  

ma 8   ma 8   do 8   za 8   di 8  

di 9   di 9   vr 9   zo 9   wo 9 4B 

wo 10 4B  wo 10 4A  za 10   ma 10   do 10  

do 11   do 11   zo 11   di 11   vr 11  

vr 12   vr 12   ma 12   wo 12 Ped. studiedag  za 12  

za 13   za 13   di 13   do 13 Hemelvaart  zo 13  

zo 14   zo 14   wo 14   vr 14 Brugdag  ma 14  

ma 15   ma 15   do 15   za 15   di 15  

di 16   di 16   vr 16   zo 16   wo 16 4A 

wo 17   wo 17 4B  za 17   ma 17   do 17  

do 18   do 18   zo 18   di 18   vr 18  

vr 19   vr 19   ma 19   wo 19 4A  za 19  

za 20   za 20   di 20   do 20   zo 20  

zo 21   zo 21   wo 21 4B  vr 21   ma 21  

ma 22   ma 22   do 22   za 22   di 22  

di 23   di 23   vr 23   zo 23   wo 23 4B 

wo 24 4A  wo 24 Ped. studiedag  za 24   ma 24 Pinksteren  do 24  

do 25   do 25   zo 25   di 25   vr 25  

vr 26   vr 26   ma 26   wo 26 4B  za 26  

za 27   za 27   di 27   do 27   zo 27  

zo 28   zo 28   wo 28 4A  vr 28    ma 28  

       ma 29   do 29   za 29    di 29  

   
 di 30   vr 30   zo 30    wo 30  

   
 wo 31 4A        ma 31         

 

http://www.sjt-lager.be/

