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vr. 30 augustus 2019 17.00-18.30: welkommoment voor alle kleuters

ma. 2 september 2019 08.30: begin van het schooljaar

ma. 9 september 2019 19.30: klassikaal oudercontact kleuterschool + 1ste leerjaar

di. 10 september 2019 19.30: klassikaal oudercontact 2de tot en met 6de leerjaar

woe. 25 september 2019 pedagogische studiedag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

do 26 september 2019 eerste vergadering van het oudercomité

vr. 4 oktober 2019 lokale verlofdag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

di. 15 oktober 2019 13.30: grootouderfeest kleuterklassen (niet voor peuters)

di. 22 oktober 2019 13.30: grootouderfeest eerste leerjaar

ma. 28 oktober - vr. 1 november 2019 herfstvakantie

ma. 11 november 2019 Wapenstilstand: vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

zat. 23 november 2019 vanaf 18.00: kaas- & wijnavond (kleuters & lagere school)

do. 19 december 2019 na schooltijd: individueel oudercontact kleuters en lagere schoolkinderen (niet voor de peuters)

(grote klassen: ook op di. 17 december)

ma. 23 december 2019 - vr. 3 januari 2020 kerstvakantie

di. 21 januari 2020 opendeuravond voor nieuwe kandidaat-leerlingen voor schooljaar 2020-2021

woe. 22 januari 2020 pedagogische studiedag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

ma 3 februari 2020 lokale verlofdag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

ma. 24 - vr. 28 februari 2020 krokusvakantie

ma. 2 - di. 31 maart 2020 aanmeldingsperiode voor nieuwe kinderen schooljaar 2020-2021

woe. 4 maart 2020 pedagogische studiedag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

ma 30 maart - woe. 1 april 2020 muzische klassen 3de en 4de leerjaar

ma. 6 - vr. 17 april 2020 paasvakantie (Pasen = zo. 12 april)

ma. 20 - 24 april 2020 avonturenklassen 6de leerjaar

vr. 1 mei 2020 Dag van de Arbeid (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

ma.4, di.5, vr.8 mei 2020 voormiddag: mamaweek: de mama's van de kleuters zijn welkom in de kleuterklas

woe. 6 mei 2020 pedagogische studiedag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

zat. 16 mei 2020 schoolfeest en eetfestijn

do. 21 - vr. 22 mei 2020 hemelvaartvakantie

do. 21 mei 2020 feest eerste leerjaar met eerste communie

ma. 1 juni 2020 pinkstermaandag (= vrije dag kleuters en lagereschoolkinderen)

di. 9 - do. 11 juni 2020 voormiddag: papaweek: de papa's van de zebra's en leeuwen zijn welkom in de kleuterklas

woe. 10 juni 2020 voormiddag: papadag: de papa's van de  konijnen en kikkers zijn welkom in de kleuterklas

ma. 15 juni - woe. 17 juni 2020 boerderijklassen tweede leerjaar

di. 30 juni 2020 laatste schooldag (einde lessen: 12.05 u.)

zwemmen (lagere school):

* 9 september t.e.m. 18 november 2019 1ste, 2de, 3de en 5de leerjaar

* 10 februari t.e.m. 27 april 2020 1ste, 2de, 4de en 6de leerjaar

We zwemmen op maandagvoormiddag in het zwembad Strop..

rapportdata (lagere school):

25 oktober, 20 december, 21 februari, 30 april, 30 juni

andere data

De voorrangsperiode voor het inschrijven van kinderen die reeds een broer of zus op onze school hebben, wordt meegedeeld zodra Lop Gent dit bekend maakt.

De vakantieopvangdata worden meegedeeld zodra ze definitief door de organisaties bevestigd worden.

De data van de vergaderingen van het oudercomité worden vastgelegd op de eerste vergadering van het oudercomité.

Eind juni 2019 gaven wij reeds een kalender mee. De wijzigingen sedert eind juni geven we met  een grijze balk weer.
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