
JAARKALENDER 2017-2018
September 2017 : 

woensdag 6/09/2017 ouderraad
vrijdag 8/09/2017 bezoek muziekacademie (dans:1L,2L en muziek:3L) (nm)
maandag 11/09/2017 medisch onderzoek selectieven
dinsdag 12/09/2017 info-avond : 19u30
woensdag 13/09/2017 toon je sport @ school
vrijdag 22/09/2017 strapdag
maandag 25/09/2017 koekencontrole
woensdag 27/09/2017 scholenveldloop LS (nm : 13u30)

Oktober 2017 : 

maandag 2/10/2017 koekencontrole
dinsdag 3/10/2017 Bernappelplancross (nm)
woensdag 4/10/2017 jaarmarkt : facultatieve verlofdag (geen school en opvang)
donderdag 5/10/2017 saved by the bell
maandag 9/10/2017 medisch onderzoek 5L (vm)
woensdag 11/10/2017 ouderraad

pedagogische studiedag (geen school).
dinsdag 17/10/2017 herfstwandeling kleuters
donderdag 19/10/2017 Rollebolle : 2K + 3K (vm)

workshop stedenband 4L (vm)
dinsdag 24/10/2017 crea 1L, 2L, 3L (nm)
donderdag 26/10/2017 crea 4L, 5L, 6L (nm)
vrijdag 27/10/2017 crea 4L, 5L, 6L (nm)
maandag 30/10/2017 begin herfstvakantie

 In de week van 23/10 : rapporten + oudercontacten lagere school

November 2017 : 

zondag 5/11/2017 einde herfstvakantie
dinsdag 7/11/2017 crea kleuters (nm)

digitale wolven
schoolrijpheidsavond 3K (19u)

woensdag 8/11/2017 digitale wolven
voetbal 4x4 : 3L, 4L, 5L en 6L (nm)
ouderraad

donderdag 9/11/2017 digitale wolven
zondag 19/11/2017 ontbijtactie
vrijdag 24/11/2017 groeiboekjes (nm)

 In de week van 13/11 : oudercontacten kleuters

December 2017 : 

woensdag 6/12/2017 sinterklaasfeest
woensdag 20/12/2017 hockey : 5L + 6L (nm)
maandag 25/12/2017 begin kerstvakantie

In de week van 11/12 : bewegingsweek

In de week van 18/12 : rapporten lagere school

Januari 2018 : 

zondag 7/01/2018 einde kerstvakantie
woensdag 10/01/2018 danshapening : 1L, 2L en 3L (nm)

ouderraad
dinsdag 16/01/2018 medisch onderzoek 3L
vrijdag 19/01/2018 megaspelenpaleis : 1L en 2L (nm)



dinsdag 30/01/2018 crea 4L, 5L, 6L (nm)

Februari 2018 : 

donderdag 1/02/2018 crea 4L, 5L, 6L (nm)
vrijdag 2/02/2018 boekenbeurs Pardoes

oorcollege Antwerpen : 3L + 4L 
dinsdag 6/02/2018 crea kleuters (nm)
woensdag 7/02/2018 trefbal : 3L + 4L (nm)

ouderraad
vrijdag 9/02/2018 carnaval
maandag 12/02/2018 begin krokusvakantie
zondag 18/02/2018 einde krokusvakantie
woensdag 28/02/2017 netbal : 5L + 6L (nm)

Maart 2018 : 

vrijdag 2/03/2018 bezoek ziekenhuis 3L (nm)
vrijdag magdag

woensdag 7/03/2018 ouderraad
woensdag 21/03/2018 medisch onderzoek 1L
vrijdag 30/03/2018 crea 1L, 2L, 3L (nm)

 In de week van 5/03 : fruitweek
 In de week van 26/03 : rapporten + oudercontact
 In de week van 12/03 : oudercontact kleuters

April 2018 : 

maandag 2/04/2018 begin paasvakantie
zondag 15/04/2018 einde paasvakantie
woensdag 18/04/2018 atletiek : 3L + 4L (nm)

ouderraad
zaterdag 21/04/2018 schoolfeest
woensdag 25/04/2018 pedagogische studiedag (geen school)
vrijdag 27/04/2018 alles met de bal : 3L + 4L (nm)
maandag 30/04/2018 facultatieve verlofdag (geen school)

Mei 2018 : 

dinsdag 1/05/2018 Feest van de arbeid (geen school)
donderdag 3/05/2018 crea 4L, 5L, 6L (nm)
zaterdag 5/05/2018 Vormsel (15u)
zondag 6/05/2018 Eerste Communie (11u30)
dinsdag 8/05/2018 crea kleuters (nm)

crea 1L, 2L, 3L (nm)
woensdag 9/05/2018 facultatieve verlofdag (geen school)
donderdag 10/05/2018 Hemelvaartsdag (geen school)
vrijdag 11/05/2018 brugdag (geen school)
maandag 14/05/2018 kleuterfietsen : 2K + 3K
woensdag 16/05/2018 kinderboerderij : 1K + 2K
zaterdag 19/05/2018 Palingfestival
zondag 20/05/2018 Palingfestival
maandag 21/05/2018 Palingfestival

Pinksermaandag (geen school)
zaterdag 26/05/2018 bal van de burgemeester (tvv scholen)
woensdag 30/05/2018 sint-pietersburcht kleuters

 In de week van 28/05 : groentenweek

Juni 2018 : 

vrijdag 1/06/2018 medisch onderzoek selectieven
maandag 4/06/2018 begin bosklassen (5L+6L)



woensdag 6/06/2018 ouderraad
vrijdag 8/06/2018 einde bosklassen (5L+6L)
dinsdag 12/06/2018 medisch onderzoek 1K
vrijdag 15/06/2018 snuffelmoment instappertjes (nm)
zaterdag 23/06/2018 vis en folklore
zondag 24/06/2018 vis en folklore
donderdag 28/06/2018 sportdag

afscheidsreceptie 6L (19u30)
vrijdag 29/06/2018 halve laatste schooldag

 In de week van 11/06 : oudercontact kleuters
 In de week van 25/06 : rapporten lagere school

Zomervakantie : zondag 1 juli 2018 - vrijdag 31 augustus 2018 !!


