wo 19 sept

Schooljaarkalender 2018-2019
do 20 sept
vr 21 sept
do 27 sept
augustus
ma 20 aug
do 30 aug

september
ma 3 sept
di 4 sept
vr 7 sept
ma 10 sept

di 11 sept

do 13 sept

ma 17 sept
di 18 sept

- De school is vanaf vandaag opnieuw open.
- 17u00 Kennismakingsmoment in de klas voor alle
kinderen en hun ouders

- Eerste schooldag: We wensen iedereen een goeie start.
- Verwelkoming: intro jaarthema ‘Niemand valt uit de boot’
- Zwemmen voor 6-3-5
- 13u25: Peter- en meteractiviteit (1ste leerjaar-6de
leerjaar)
- KL 1-2 (juf Ann) 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking
- KL 3 (juf Annelies en juf Martine) 19u30 Infoavond voor
ouders i.v.m. de klaswerking
- 1ste leerjaar 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking
- 5a en b: 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking en de stadsklassen in Brussel
- 6a en b: 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de klaswerking
en plattelandsklas
- 5de en 6de leerjaar: Sportdag in de Kijkuit in Beernem
- Zwemmen voor 1-2-4
- 2de leerjaar: 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking
- KL 2 (juf Gwenny) 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking
- 3de en 4de leerjaar 19u30 Infoavond voor ouders i.v.m. de
klaswerking
- 6a en b: Plattelandsklassen in manege Groenhove Torhout
- 20u00 Ouderraad in de eetzaal
- 6a en b: Plattelandsklassen in manege Groenhove Torhout
- Zwemmen voor 1-3-5

vr 28 sept

oktober
ma 1 okt
vr 5 okt

wo 10 okt
vr 12 okt
ma 15 okt

di 16 okt
wo 17 okt
wo 24 okt
za 27 okt

november
do 1 nov
vr 2 nov
ma 5 nov

zo 11 nov
vr 16 nov
wo 21 nov

- Actie 'Breng je sportclub naar school' (Vandaag mogen de
kinderen in hun sportoutfit naar school komen)
- 6a en b: Plattelandsklassen in manege Groenhove Torhout
- 6a en b: Plattelandsklassen in manege Groenhove Torhout
- 20u00 Schoolraad in de eetzaal
- 6a en b: Plattelandsklassen in manege Groenhove Torhout
- Gezonde brooddoosdag voor kleuter en lager (vandaag
geen warme maaltijden) Alle kinderen eten vandaag een
gezonde lunch in de klas.
- Pedagogische studiedag (vrije dag voor de kinderen)

- Vrije dag
- Dag van de leerkracht
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 3de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis.
- Openklasdag in het eerste leerjaar
- Vandaag krijgen de kinderen van het 4de tot 6de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis.
- Peuterklas 9u00 Kom- en kijkdag in de klas voor nieuwe
peuters en hun ouders.
- 5a en b: Stadsklassen in Brussel
- 5a en b: Stadsklassen in Brussel
- 5a en b: Stadsklassen in Brussel
- Grootouderfeest voor de grootouders van alle kleuters
- Begin van de herfstvakantie

- Allerheiligen
- Allerzielen
- Instapdag voor nieuwe peuters
- Start van de fluomaandenactie (nov-dec-jan-feb) voor kleuter
en lager
- Wapenstilstand
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 3de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis.
- KL 2 (juf Gwenny en juf Ann) 8u45-10u25 Openklasdag in
het tweede kleuter
- KL 3 (juf Annelies en juf Martine) 8u45-10u25 Openklasdag

1
Schooljaarkalender 2018-2019

Basisschool Sint-Lodewijkscollege, Doornstraat 3

vr 23 nov
wo 28 nov

vr 30 nov

in het derde kleuter
- 19u00 Spelletjesavond en kinderbingo (organisatie
ouderraad)
- KL 2 (juf Gwenny) 8u45-10u25 Openklasdag in het tweede
kleuter
- KL 3 (juf Annelies en juf Martine) 8u45-10u25 Openklasdag
in het derde kleuter
- Zwarte Pietennamiddag in de kleuterschool
- Vandaag krijgen de kinderen van het 4de tot 6de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis.

februari
vr 1 feb

vr 8 feb
woe 13 feb

vr 15 feb
woe 27 feb

december
ma 3 dec
wo 5 dec
ma 17 dec

di 18 dec
za 22 dec
di 25 dec

januari
di 1 jan
zo 6 jan
ma 7 jan
do17 jan
ma 21 jan
za 26 jan
ma 28 jan
wo 30 jan
do 31 jan

- Tweede maand van de fluomaandenactie
- De Sint op bezoek
- Peuterklas 9u00 Kom- en kijkdag voor nieuwe peuters en
hun ouders
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 3de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis.
- Vandaag krijgen de kinderen van het 4de tot 6de leerjaar hun
tussentijds rapport mee naar huis.
- Oudercontact in de lagere school
- Begin van de kerstvakantie
- Kerstmis

- Nieuwjaar
- Driekoningen
- Instapdag voor nieuwe peuters
- Derde maand van de fluomaandenactie
- 20u00 Schoolraad
- 9u00 Kom- en kijkdag in de peuterklas voor nieuwe peuters
en hun ouders
- Schoolfeest ‘Winterspecial’
- 3de kleuter: 19u30 Infoavond voor ouders met kinderen in de
derde kleuterklas i.v.m. de stap naar het eerste leerjaar
- Oudercontact in de kleuterschool (dag 1)
- Gedichtendag
- Oudercontact in de kleuterschool (dag 2)

do 28 feb

maart
vr 1 maart
za 2 maart
ma 11 maart
vr 22 maart

april
ma 1 april

- Belangrijke teldag voor scholen. Op basis van het aantal
leerlingen op 1 februari wordt de personeelsformatie voor het
volgende schooljaar bepaald.
- Instapdag voor nieuwe peuters
- Vrije dag
- Dikke truiendag (officieel op 12/02) met gratis tomatensoep
met balletjes voor kleuter en lager (aangeboden door de
ouderraad)
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis.
- (H)Eerlijk ontbijt (3de kleuter tot 6de leerjaar) (organisatie 6de)
(met duiding door leerlingen 6de in alle klassen)
- Oudercontact 6de leerjaar (adviesbespreking + BaSo-fiche)

- Kleuter en lager: Carnavalstoet in de parochie (m.u.v. de
twee peuterklassen)
- Begin van de krokusvakantie
- Maart = Jeugdboekenmaand: Thema Vriendschap
- Instapdag voor nieuwe peuters
- 19u30 Musical 6de leerjaar in het auditorium van het SintLodewijkscollege (Magdalenastraat 30)

za 6 april
zo 21 april
ma 22 april
di 23 april
za 27 april

- 9u00 Kom-en kijkdag in de klas voor nieuwe peuters en hun
ouders
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis.
- Begin van de paasvakantie
- Pasen
- Paasmaandag
- Instapdag voor nieuwe peuters
- Infodag voor nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen lager

mei
wo 1 mei
zo 12 mei

- Dag van de Arbeid (vrije dag)
- Moederdag

vr 5 april
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do 16 mei
vr 17 mei
zo 19 mei

di 28 mei
wo 29 mei
do 30 mei
vr 31 mei

juni
za 1 juni
zo 2 juni
ma 3 juni
di 4 juni
za 8 juni
zo 9 juni
ma 10 juni
di 11 juni
wo 12 juni
do 20 mei
ma 24 juni

di 25 juni

woe 26 juni

- Sportdag 1ste tot 4de leerjaar
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
- 4de leerjaar: Voetbaltornooi tussen de verschillende scholen
van de scholengemeenschap (organisatie meester Patrick)
(locatie: Magdalenastraat 30)
- Vandaag krijgen de kinderen van het 3de tot 6de leerjaar hun
groeirapport mee naar huis.
- Pedagogische studiedag (vrije dag voor alle kinderen)
- O.-L.-H.-Hemelvaart (vrije dag)
- vrije dag (brugdag)

- Eerste communie in de kerk van Sint-Baafs (zaterdag 1 juni
of zondag 2 juni)
- Eerste communie in de kerk van Sint-Baafs (zaterdag 1 juni
of zondag 2 juni)
- Instapdag voor nieuwe peuters
- Schoolreis 5de of 6de leerjaar ‘Aan de Plas’ (watercoctail)
- Vormsel in de kerk van Sint-Willibrord
- Pinksteren
- Vaderdag
- Pinkstermaandag (vrije dag)
- Het zwembad is vandaag gesloten voor onderhoud.
- Het zwembad is deze voormiddag gesloten voor onderhoud.
- 20u00 Schoolraad
- 3a, 3b, 4a en 4b: Schoolreis naar de chocoladetempel in
Halle.
- Vandaag krijgen de kinderen van het 1ste en het 2de leerjaar
hun groeirapport mee naar huis.
- Vandaag krijgen de kinderen van het 5de en 6de leerjaar hun
eindrapport mee naar huis.
- Oudercontact in de kleuterschool (dag 1)
- Vandaag krijgen de kinderen van het 3de en 4de leerjaar hun
eindrapport mee naar huis.
- Oudercontact in de kleuterschool (dag 2) en de lagere
school.
- 6a en b 18u00-22u00 Barbecue + afscheidsfeest (met de
winst van de musical)
- 18u00-20u00 Afscheidsreceptie voor alle ouders met

do 27 juni

vr 28 juni

kinderen in het 6de leerjaar
- Integratie derde kleuter – eerste leerjaar: De kleuters volgen
een lesje taal en een lesje rekenen in het eerste leerjaar. De
kinderen van het eerste mogen een voormiddag terug naar
de derde kleuterklas.
- Laatste schooldag voor de kinderen (enkel tijdens de
voormiddag)
- 11u00 Oversprong 3de kleuter (naar het eerste leerjaar) op
de speelplaats + receptie voor de ouders

juli
wo 3 juli

- Administratieve sluiting van de school

augustus
ma 19 aug

- De school is vanaf vandaag terug open.
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