
versie 28/6/18

SEPTEMBER  2018

maandag 3/9/18 start schooljaar
dinsdag 4/9/18 infoavond kleuterschool (18u) + lagere school (19u)
maandag 10/9/18 dodehoeklessen voor L5
donderdag 13/9/18 schoolraad 19u (voor leden) + etentje 20u
dinsdag 18/9/18 sportdag 1 lagere school
vrijdag 21/9/18 Back2schoolparty / strapdag > Nachtegalendreef 's morgens en 's avonds afgesloten
dinsdag 25/9/18 infoavond lentefeest om 19u30 in de leraarskamer
woensdag 26/9/18 scholenveldloop (namiddag)

oktober 2018

maandag 1/10/18 vergadering OBAK (19u30 - 22u00)
vrijdag 5/10/18 PEDAGOGISCHE  STUDIEDAG > GEEN SCHOOL / GEEN OPVANG
dinsdag 9/10/18 toneel L1 & L2: "Miss Wifi en Koebrev experimenteren"
vrijdag 12/10/18 FACULTATIEVE VERLOFDAG > GEEN SCHOOL / GEEN OPVANG
woensdag 17/10/18 openklasjesdag 1 (voor nieuwe peutertjes)
woensdag 24/10/18 Halloweentocht
27/10/18    -    4/11/18 HERFSTVAKANTIE  >  GEEN  SCHOOL  /  GEEN  OPVANG

november 2018

maandag 5/11/18 start actie "Helm op fluo top!" (tot aan de krokusvakantie)
maandag 12/11/18 toneel instappers & K1: "Ik zit hier!"
 15 + 16/11/18 ouder- en grootouderfeest kleuters in de voormiddag
vrijdag 16/11/18 rapport 1 voor de lagere school
maandag 19/11/18 algemeen oudercontact lagere school / L6 naar fort van Breendonk
dinsdag 20/11/18 algemeen oudercontact kleuterschool 
maandag 26/11/18 vergadering OBAK (19u30 - 22u00)
woensdag 28/11/18 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

december 2018

donderdag 6/12/18 Komt de Sint naar school?
vrijdag 14/12/18 kerstmarkt
dinsdag 18/12/18 sportdag kleuterschool
woensdag 19/12/18 openklasjesdag 2 (voor nieuwe peutertjes)
22/12/18    -    6/1/19 KERSTVAKANTIE  >  GEEN  SCHOOL  /  GEEN  OPVANG

januari 2019

maandag 14/1/19 vergadering OBAK (19u30 - 22u00)
donderdag 24/1/19 toneel L3 & L4: "De soldaat"
vrijdag 25/1/19 musical L6
maandag 28/1/19 schoolraad om 19u30 (enkel voor de verkozen leden)

februari 2019

vrijdag 1/2/19 rapport 2 voor de lagere school / toneel K2 & K3: "Stekeblind"
zaterdag 2/2/19 Dag van het Jonge Talent
maandag 4/2/19 FACULTATIEVE VERLOFDAG > GEEN SCHOOL / GEEN OPVANG
5/2/19  -  8/2/19 GWP L5/L6
maandag 11/2/19 algemeen oudercontact lagere school 
dinsdag 12/2/19 algemeen oudercontact kleuterschool 
woensdag 20/2/19 openklasjesdag 3 (voor nieuwe peutertjes)
maandag 25/2/19 toneel L5 & L6: "Koffers op reis"
woensdag 27/2/19 carnavalsfeest internaat / onderwijsbeurs Mechelen (overstap secundair onderwijs)
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maart 2019

vrijdag 1/3/19 carnavalactiviteit kleuterschool + lagere school / einde actie "Helm op fluo top!"
2/3/19  -  10/3/19 KROKUSVAKANTIE > GEEN SCHOOL / GEEN OPVANG
11/3/19  -  22/3/19 inschrijvingen schooljaar 2019-2020 voor voorrangsgroep personeel + broers & zussen
maandag 18/3/19 vergadering OBAK (19u30 - 22u00)
zaterdag 23/3/19 schoolfeest
maandag 25/3/19 start vrije inschrijvingen voor schooljaar 2019 - 2020
woensdag 27/3/19 openklasjesdag 4 (voor nieuwe peutertjes)

april 2019

1/4/19  -  5/4/19 autoluwe week > Nachtegalendreef 's morgens en 's avonds afgesloten
vrijdag 5/4/19 paasontbijt kleuters + L1 & L2
6/4/19    -    22/4/19 PAASVAKANTIE  >  GEEN  SCHOOL  /  GEEN  OPVANG
23/4/19  -  3/5/19 projectweken

maandag 29/4/19
vergadering OBAK (19u30 - 22u00) / planning eindtoetsen L6 wordt meegegeven / rapport 3 voor de 

lagere school

mei 2019

woensdag 1/5/19 FEEST VAN DE ARBEID > GEEN SCHOOL  /  GEEN OPVANG
zaterdag 4/5/19 opendeurdag campus (14u - 18u) 
maandag 6/5/19 algemeen oudercontact kleuterschool
dinsdag 7/5/19 oudercontact op verzoek lagere school
zondag 12/5/19 ontbijtmanden voor moederdag (OBAK)
zaterdag 25/5/19 Lentefeest + Feest Vrijzinnige Jeugd
donderdag 30/5/19 HEMELVAART >  GEEN  SCHOOL  /  GEEN  OPVANG / eerste communie 
vrijdag 31/5/19 OFFICIËLE  BRUGDAG  >  GEEN  SCHOOL  /  GEEN  OPVANG

juni 2019

maandag 3/6/19 vergadering OBAK (19u30 - 22u00)
6/6/19 + 7/6/19 eindtoetsen L6
zondag 9/6/19 PINKSTEREN / vaderdag / vormsel
maandag 10/6/19 PINKSTERMAANDAG > GEEN SCHOOL / GEEN OPVANG
dinsdag 11/6/19 sportdag 2 voor de lagere school
woensdag 12/6/19 openklasjesdag 5 (voor nieuwe peutertjes) / eindtoetsen L6
12/6/19  -  14/6/19 GWP L1&L2 + GWP L3&L4
13/6/19 + 14/6/19 eindtoetsen L6
17/6/19 schoolraad om 19u30 (enkel voor de verkozen leden)
17/6/19  -  19/6/19 OVSG-toetsen in L6
woensdag 19/6/19 doorschuifdag kleuterschool + lagere school
vrijdag 21/6/19 rommelmarkt OBAK (lagere school)
maandag 24/6/19 proclamatie K3 (18u) en L6 (19u30)
dinsdag 25/6/19 Bengelpop L1 & L2

donderdag 27/6/19 afsluitmoment voor KS en LS (15u30-16u30) / meegeven rapport 4 lagere school / pennenzakkenrock L6

vrijdag 28/6/19 voormiddag: gewoon school  

vrijdag 28/6/19 NAMIDDAG: GEEN SCHOOL / GEEN OPVANG


