
Bijzondere data schooljaar 2018 - 2019
VBS Sint-Paulus                                          

Smidsestraat 76, 9000 Gent

09/222 21 97                                     

directie@spsmidse.be

do. 30 augustus 2018 17.00-18.30: welkommoment voor alle kleuters

ma. 3 september 2018 08.30: begin van het schooljaar

ma. 10 september 2018 19.30: klassikaal oudercontact kleuterschool

di. 11 september 2018 19.30: klassikaal oudercontact lagere school

vr. 5 oktober 2018 lokale verlofdag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

woe. 10 oktober 2018 pedagogische studiedag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

ma. 15 - vr. 26 oktober 2018 voorrangsperiode voor het inschrijven van kinderen die reeds een broer of zus op onze school hebben

di. 16 oktober 2018 13.30: grootouderfeest eerste leerjaar (meester Rik)

di. 23 oktober 2018 13.30: grootouderfeest 1ste kleuterklassers juf Sophie, 1ste kleuterklassers juf Anja, alle zebra's (juf Isabelle) en 

alle leeuwen (juf Leen)

ma. 29 oktober - vr. 2 november 2018 herfstvakantie

ma 29 oktober - woensdag 31 oktober kleutermuziekkamp op school (organisatie Tamboerie)

zat. 24 november 2018 vanaf 18.00: kaas- & wijnavond (kleuters & lagere school)

do. 20 december 2018 na schooltijd: individueel oudercontact kleuters en lagere schoolkinderen (niet voor de peuters)

(grote klassen: ook op di. 18 december)

ma. 24 december 2018 - vr. 4 januari 2019 kerstvakantie

woe. 16 januari 2019 pedagogische studiedag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

ma 28 januari 2019 lokale verlofdag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

ma. 4 - vr. 8 maart 2019 krokusvakantie

ma. 11 - vr. 15 maart 2019 avonturenklassen 6A

woe. 20 maart 2019 pedagogische studiedag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

ma. 8 - vr. 19 april 2019 paasvakantie (Pasen = zo. 21 april)

ma 22 april 2019 Paasmaandag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

woe. 1 mei 2019 Dag van de Arbeid (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

zat. 4 mei schoolfeest en eetfestijn

di. 7 - do. 9 mei 2019 voormiddag: mamaweek: de mama's van de kleuters zijn welkom in de kleuterklas

do. 30 mei 2019 Hemelvaart (eerstecommunieviering moet nog vastgelegd worden)

do. 30 - vr. 31 mei 2019 hemelvaartvakantie

ma. 3 juni - woe. 5 juni 2019 boerderijklassen 2A en 2B

di. 4 - do. 6 juni 2019 voormiddag: papaweek: de papa's van de kleuters zijn welkom in de kleuterklas

ma. 10 juni 2019 pinkstermaandag (= vrije dag kleuters en lagereschoolkinderen)

vr. 28 juni 2019 laatste schooldag (einde lessen: 12.05 u.)

vakantieopvang (periode onder voorbehoud):

zomervakantiedata moeten nog bepaald worden

zwemmen (lagere school):

* 10 september t.e.m. 12 november 2018

* 4 februari t.e.m. 1 april 2019

We zwemmen steeds op maandagvoormiddag.

rapportdata (lagere school):

26 oktober, 21 december, 1 maart, 3 mei, 28 juni

oudercomité

De data worden meegedeeld zodra ze door het oudercomité vastgelegd zijn.

 25/06/2018


