
 
 

 
 
 

augustus 2018 
woensdag 29 augustus: kijkmoment voor alle kleuters in de kleuterschool van 13.30 
u tot 14.30 u (kleuters starten op maandag 3 september 2018) 
 
september 2018 
maandag 3 september: start van het schooljaar 2018 – 2019 
maandag 3 september: eerste vergadering van de Ouderraad 
maandag 10 september: algemeen oudercontact lagere school (19.30 u) 
dinsdag 11 september: algemeen oudercontact kleuterschool (19.30 u) 
zaterdag 15 september: papierslag 
vrijdag 22 september: strapdag (aandacht voor fietsers en voetgangers) 
vrijdag 28 september: scholenveldloop 
zondag 30 september: Deureind Kermis 
 
 
oktober 2018 
maandag 1 oktober: facultatieve verlofdag  
maandag 8 oktober: ouderraad 
woensdag 10 oktober: pedagogische studiedag 
woensdag 17 oktober: kindertopdag 
woensdag 24 oktober: kijkmoment nieuwe kleuters (10.30u -11.15u) (kleuters starten 
     werkelijk in hun klas op maandag 5 november 2018) 
vrijdag 26 oktober: kledinginzameling 
maandag 29 oktober – zondag 4 november: herfstvakantie 
 
 
november 2018 
vrijdag 9 november: herfstrapport 
maandag 12 november: ouderraad 
vrijdag 23 november: grootouderfeest (voormiddag) 
vrijdag 23 november: herfstwandeling (avond) 
woensdag 28 november: Sinterklaas bezoekt onze school 
 
 
december 2018 
zaterdag 8 december: papierslag 
vrijdag 14 december: ijsschaatsen lagere school 
woensdag 19 december: kijkmoment nieuwe kleuters (10.30u -11.15u) (werkelijke 
        start: maandag 7 januari 2019) 
vrijdag 21 december: kerstdrink (15.00 uur) 
maandag 24 december – zondag 6 januari 2019: kerstvakantie 
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januari 2019 
maandag 7 januari: ouderraad 
zondag 13 januari: Sint-Antoniusviering 
woensdag 23 januari: pedagogische studiedag 
vrijdag 25 januari: winterrapport  
woensdag 30 januari: kijkmoment nieuwe kleuters (10.30u -11.15u) (werkelijke  
       start: vrijdag 1 februari 2019) 
 
 
februari 2019 
woensdag 13 februari: scholenbeurs secundair onderwijs te Gooreind (sporthal) 
maandag 18 februari: ouderraad 
woensdag 27 februari: kijkmoment nieuwe kleuters (10.30u -11.15u) (werkelijke  
       start: maandag 11 maart 2019) 
 
 
maart 2019 
maandag 4 maart – zondag 10 maart: krokusvakantie 
vrijdag 15 maart: QUIZ 
zondag 17 maart: restaurantdag 
woensdag 20 maart: kindertopdag 
zaterdag 23 maart: papierslag 
 
 
 
april 2019 
maandag 1 april: ouderraad 
woensdag, 3 april 2019 kijkmoment nieuwe kleuters (10.30u -11.15u) (werkelijke  
       start: dinsdag 23 april 2019) 
maandag 8 april – maandag 22 april: paasvakantie 
vrijdag 26 april: kledinginzameling 
vrijdag 26 april: lenterapport 
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mei 2019 
maandag 6 mei: ouderraad 
woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid 
zaterdag 4 mei: Vormsel 
woensdag 8 mei: cakeverkoop 
zondag 12 mei: Sterboskermis Jeugdster 
maandag 13 mei: facultatieve verlofdag 
woensdag 15 mei: pedagogische studiedag 
zaterdag 18 mei: papierslag 
zondag 26 mei: Schoolfeest 
woensdag, 29 mei 2019 kijkmoment nieuwe kleuters (10.30u -11.15u) (werkelijke  
       start: dinsdag 3 juni 2019) 
donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag 
vrijdag 31 mei: brugdag 
 
 
juni 2019 
zaterdag 8 juni: Eerste Communie 
maandag 10 juni: Pinkstermaandag  
maandag 17 juni: ouderraad 
vrijdag 21 juni: schoolreis kleuterschool 
maandag 24 juni: schoolreis 1ste en 2de graad lagere school 
woensdag 26 juni: kleuterdiploma-uitreiking 5-jarigen 
donderdag 27 juni: Pennenzakkenrock 3de graad lagere school 
donderdag 27 juni: proclamatie 6de leerjaar 
vrijdag 28 juni: zomerrapport 
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