ACTIVITEITENKALENDER 2017-2018
september
vrijdag 1 sept.

start schooljaar / instapdag nieuwe peuters / infoavond : kleuters: 19u / gezamenlijk
deel: 20u / lager: 20u30

woensdag 13 sept.

Dag van de sportclub (kinderen mogen verkleed komen)

donderdag 14 sept.

bloedgeven (Rode Kruis)

vrijdag 15 sept.

K2A en K2B naar Spinrag en Erwtenbloesems

woensdag 20 sept.

NM: Minihandbal (Klein Boom) L3, L4, L5, L6

donderdag 21 sept.

zwemmen L1A,L2A,L3,L4,L6

zondag 24 september

Fietstocht

donderdag 28 sept.

scholenveldloop (lagere school) (de kinderen van L6 komen met de fiets naar school)
/ Rollebolle K2A, K2B, K3

vrijdag 29 sept.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: geen school / opvang mogelijk

oktober
woensdag 4 okt.

NM: basketbal L5, L6 (Klein Boom)

donderdag 5 okt.

zwemmen L1A,L2A,L3,L4,L6

maandag 9 okt.

K2 naar Kasterlee

dinsdag 10 okt.

fietscontrole

woensdag 11 okt.

NM: korfbal (Klein Boom) L1, L2, L3

zaterdag 14 okt.

Eetdag

maandag 16 okt.

schoolfotograaf (foto's met broer/zus: start om 8u30!)

dinsdag 17 okt.

L5+L6 film CC Zwaneberg

donderdag 19 okt.

zwemmen L1A,L2A, L3,L4,L6

zaterdag 21 okt.

Klusjesdag

woensdag 25 okt.

kijkmoment nieuwe peuters (9u00 -12u00)

donderdag 26 okt.

oudercontact kleuters

vrijdag 27 okt.

Halloween : kinderen mogen verkleed naar school komen / L3 naar CC Zwaneberg. Vertrek
om 13u30

HERFSTVAKANTIE VAN 30 OKTOBER T.E.M. 5 NOVEMBER 2017 : geen school / geen opvang

november
maandag 6 nov.

instapdag nieuwe peuters

donderdag 9 nov.

zwemmen L1A, L2A, L3, L4, L6 / oudercontact lager + rapport 1 lager

dinsdag 14 nov.

vergadering oudercomité

donderdag 23 nov.

zwemmen L1A, L2A, L3, L4, L6

maandag 27 nov.

facultatief verlof: geen school/opvang mogelijk

december
maandag 4 dec.

K3 naar Technopolis

woensdag 6dec.

misschien komt de Sint wel … ???/ grootouderdag

donderdag 7 dec.

zwemmen L1A, L2A, L3, L4, L6

vrijdag 8 dec.

sportdag L1A en L1B

woensdag 13 dec.

K0 en K1 naar CC Zwaneberg

vrijdag 15 dec.

Kerstmarkt

woensdag 20 dec.

kijkdag nieuwe peuters in K0 (9u00 - 12u00)

donderdag 21 dec.

terugkomdag oud-leerlingen/ bloedgeven Rode Kruis

KERSTVAKANTIE VAN 25 DECEMBER 2017 T.E.M. 7 JANUARI 2018 : geen school / geen opvang

januari
maandag 8 jan.

instapdag nieuwe peuters

dinsdag 9 jan.

sportdag L2A en L2B. Vertrek om 12u00

donderdag 11 jan.

vergadering oudercomité

dinsdag 16 jan.

L1 en L2 naar CC Zwaneberg. Vertrek om 13u30

dinsdag 23 jan.

Sportdag L3. Vertrek om 12u!

woensdag 24 jan.

kijkdag nieuwe peuters K0 (9u00 - 12u00)

donderdag 25 jan.

oudercontact lager + rapport 2

maandag 29 jan.

Schaatsen L3+L4/ K3 naar Urania

februari
donderdag 1 feb.

instapdag nieuwe peuters

zaterdag 3 feb.

Carnavalbal

van 5 tot en met 9 feb.

Carnavalweek. Kinderen mogen verkleed komen.

maandag 5 feb.

schaatsen L5/L6

woensdag 7 feb.

Letterfeest L1 (met ouders)

donderdag 8 feb.

L6 naar Atheneum Lier (9u30-13u)

KROKUSVAKANTIE VAN 12 FEBRUARI 2018 T.E.M. 18 FEBRUARI 2018 : geen school / geen opvang
maandag 15 feb.

instapdag nieuwe peuters

donderdag 22 feb.

oudercontact kleuters

maart
donderdag 8 maa.

bloedgeven (Rode Kruis)

maandag 12 maa.

Sportdag L4

woensdag 21 maa.

paasontbijt kleuters/ouderdag + infomoment nieuwe peuters

donderdag 22 maa.

zwemmen K3, L1B, L2B, L3, L5 / infoavond GWP K3

donderdag 29 maa.

Filmforum L5+L6 (Klein Boom)

PAASVAKANTIE VAN 2 april 2018 T.E.M. 15 APRIL 2018 : geen school / geen opvang
april
maandag 16 apr.

instapdag nieuwe peuters

dinsdag 17 apr.

dodehoeksessie L6

donderdag 19 apr.

zwemmen K3, L1b, L2B, L3, L5

zaterdag 21 apr.

Klusjesdag/Lentefeest L1

maandag 23 apr.

wieltjesdag lagere school

dinsdag 24 apr.

vergadering oudercomité

donderdag 26 apr.

rapport 3 lager (geen oudercontact)

maandag 30 apr

facultatief verlof: geen school/opvang mogelijk

mei
Sam de Verkeersslang
dinsdag 1 mei

Dag van de Arbeid: geen school /geen opvang

woensdag 2 mei

pedagogische studiedag: geen school/ opvang mogelijk

donderdag 3 mei

zwemmen K3, L1B, L2B, L3, L5/kijkmoment nieuwe peuters K0 (9u00-12u00)

vrijdag 4 mei

L4 naar CC Zwaneberg

maandag 7 mei

K3 naar Westerlo

woensdag 9 mei

terugkomst K3

donderdag 10 mei

HEMELVAART: geen school / geen opvang

vrijdag 11 mei

BRUGDAG: geen school / geen opvang

maandag 14 mei

instapdag nieuwe peuters

donderdag 17 mei

zwemmen K3, L1B, L2B, L3, L5

maandag 21 mei

PINKSTERMAANDAG: geen school / geen opvang

woensdag 23 mei

L5 en L6 naar Weyneshof :kinderen komen met de fiets naar school

zondag 27 mei

Eerste communie

dinsdag 29 mei

fietsexamen voor L6: kinderen van L6 komen met de fiets naar school

woensdag 30 mei

NM: Buitenpretjes L1, L2 (Bonheiden)

juni
zondag 3 jun.

Schoolfeest/opendeurdag

donderdag 7 jun.

zwemmen K3, L1B, L2B, L3, L5

vrijdag 8 jun.

Intergratie K3-L1 (met ouders)

donderdag 14 jun.

bloedgeven( Rode Kruis)

vrijdag 15 jun.

dankmoment helpende ouders

18-20 jun.

OVSG-toetsen voor L6

maandag 18 jun.

K3 naar Lier

dinsdag 19 jun.

oudercontact kleuters

vrijdag 22 jun.

receprie K3/afscheidsfeest L6

maandag 25 jun.

schoolreis (L1-L6) naar Blotevoetenpad

dinsdag 26 jun.

K0, K1 en L6 uitstap naar Den Heuvel

woensdag 27 jun.

frietfeest L4

donderdag 28 jun.

oudercontact lager + rapport 4 lager

vrijdag 29 jun.

halve dag school / geen opvang in de namiddag

