wo 21 sept
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ma 26 sept

vr 30 sept

augustus
wo 17 aug
di 30 aug

september
do 1 sept

vr 2 sept
ma 5 sept

di 6 sept

do 8 sept
ma 12 sept

di 13 sept

- De school is terug open voor inschrijvingen.
- 17u00-19u00 Kennismakingsmoment in de klas voor
kinderen en ouders (zie brief in de bijlage)

oktober
ma 3 okt
di 4 okt
wo 5 okt
wo 12 okt
ma 17 okt
wo 19 okt

- Eerste schooldag: Vanaf 8u15 trakteren we ouders op een
kopje koffie terwijl de kinderen kunnen genieten van een
sapje.
ste
de
- Peter- en meteractiviteit tussen 1 leerjaar en 6 leerjaar
- Eerste melkbedeling
de
- Vanaf vanavond is er studie voor de kinderen van het 2 tot
de
6 leerjaar (ma-di-do). De studie voor de kinderen van het
ste
1 leerjaar start pas na de herfstvakantie.
de
- 2 kleuter 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking
de
- 5 leerjaar 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking en de driedaagse naar Zwolle
- Zwemmen voor 2-4-6
ste
de
- 1 en 2 leerjaar 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking
de
- 6 leerjaar 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking en plattelandsklas
de
de
- 3 en 4 leerjaar 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking
- 6a en b: Plattelandsklas in Groenhove – Torhout
van ma 12/09/16 tot vr 16/09/16
- 20.00u. Open ouderraad in de eetzaal
- Zwemmen voor 1-3-5
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za 29 okt

november
di 1 nov
wo 2 nov
ma 7 nov
vr 11 nov
wo 16 nov
wo 23 nov
vr 25 nov
wo 30 nov

december
vr 2 dec
ma 12 dec
do 22 dec
za 24 dec
zo 25 dec

de

- 5 leerjaar: Buurklassenproject met basisschool ‘De
Marshof’ in Zwolle (woensdag 21 september tot en met
vrijdag 23 september)
- Gezonde brooddoosdag voor kleuter en lager. Alle kinderen
eten vandaag een gezonde lunch in de klas. Er zijn vandaag
geen warme maaltijden op school.
- Pedagogische studiedag (vrije dag voor de kinderen)

- Vrije dag
de
de
- 5 en 6 leerjaar Sportdag in de Kijkuit in Beernem
- Dag van de leerkracht
- 9u15 Grootouderfeest voor de grootouders van alle kleuters
- Kom- en kijkmoment in de peuterklas voor ouders en nieuwe
peuters (9u00-9u25)
- Infovoormiddag voor ouders met kinderen in het
eerste leerjaar
- Begin van de herfstvakantie

- Allerheiligen
- Allerzielen
- Instapdag voor nieuwe kleuters
- Start van de fluomaandenactie (nov-dec-jan) kleuter en lager
- Wapenstilstand (vrije dag)
- Open-klasdag in het tweede kleuter (groep 1)
- Open-klasdag in het tweede kleuter (groep 2)
- Spelletjesavond (organisatie ouderraad)
- De Sint brengt een bezoek aan onze school.

- Zwarte Pietennamiddag in de kleuterschool
- Kom- en kijkmoment in de peuterklas voor ouders en nieuwe
peuters (9u00-9u25)
- Oudercontact in de lagere school
- Begin van de kerstvakantie
- Kerstmis
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januari
zo 1 jan
ma 9 jan
ma 16 jan
do 19 jan
ma 23 jan
do 26 jan

februari
wo 1 feb
vr 3 feb
wo 15 feb

vr 24 feb
za 25 feb

maart
ma 6 maart
di 7 maart
ma 20 maart

- Nieuwjaar
- Instapdag voor nieuwe kleuters
- Infoavond voor ouders met kinderen in het derde kleuter
(19u30 in de eetzaal)
- Schoolraad
- Kom- en kijkmoment in de peuterklas voor ouders en nieuwe
peuters (9u00-9u25)
- Oudercontact in de kleuterafdeling
- Gedichtendag

- Belangrijke teldag voor basisscholen
- Instapdag voor nieuwe kleuters
- Vrije dag
- Dikke truiendag op school (officieel op 17/02) met gratis
tomatensoep met balletjes voor kleuter en lager
(aangeboden door de ouderraad)
- Carnaval
- Begin van de krokusvakantie

mei
ma 1 mei
zo 14 mei
zo 21 mei

di 23 mei
wo 24 mei
do 25 mei
vr 26 mei
za 27 mei
zo 28 mei
ma 29 mei

juni
do 1 juni
za 3 juni
zo 4 juni
ma 5 juni
zo 11 juni
do 22 juni
di 27 juni

- Instapdag voor nieuwe kleuters
de
- Oudercontact 6 leerjaar (adviesbespreking secundair)
- Kom- en kijkmoment in de peuterklas voor ouders en nieuwe
peuters (9u00-9u25)
wo 28 juni
vr 30 juni

april
za 1 april
zo 16 april
ma 17 april
di 18 april
za 22 april
za 29 april

- Begin van de paasvakantie
- Pasen
- Paasmaandag (vrije dag)
- Instapdag voor nieuwe kleuters
- Infodag voor nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen lager
(9u30-12u00)
- Schoolfeest kleuter en lager
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- Feest van de arbeid (vrije dag)
- Moederdag
de
- Voetbaltornooi van de scholengemeenschap voor het 4
leerjaar op de pleinen van het Sint-Lodewijkscollege
(Magdalenastraat 30)
de
- Afscheidsmusical van het 6 leerjaar in de MAZ
- Pedagogische studiedag (vrije dag voor de kinderen)
- Hemelvaartsdag (vrije dag)
- Vrije dag
- Eerste communieviering in de kerk van Sint-Baafs
- Eerste communieviering in de kerk van Sint-Baafs
- Instapdag voor nieuwe kleuters

de

- 5 leerjaar: Buurklassenproject (De Zwollenaars komen
twee dagen op bezoek naar onze school)
- 14u30 Vormselviering in de kerk van Sint-Willibrord
- Pinksteren
- Pinkstermaandag (vrije dag)
- Vaderdag
- 20u00 Schoolraad
de
ste
- Integratie 3 kleuter-1 leerjaar: De kleuters volgen een
lesje taal en een lesje wiskunde in het eerste leerjaar. De
kinderen van het eerste mogen een voormiddag terug naar
de derde kleuterklas.
- Oudercontact in de kleuterschool en de lagere school
de
- Afscheidsreceptie voor ouders met kinderen in het 6
leerjaar (18u00-20u00)
- Laatste schooldag voor de kinderen (enkel tijdens de
voormiddag)
Alle kinderen zijn 's namiddags vrij.
de
ste
- 11.00u. Oversprong 3 kleuter (naar het 1 leerjaar) +
receptie voor de betrokken ouders
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