Schoolkalender 2022-2023
>> Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en/of opgelegde overheidsmaatregelen

° dinsdag 30

augustus

18.00 uur Welkomdag + Infomoment!
LET OP: VAST UUR, géén vrije inloop, om 19.30 ICT DIGISPRONG
uitleg Chromebooks van ICT-coördinator in Kerkstraat voor
ouders van 5de + 6de leerjaar! Hoogeinde om 20.15 uur voor
ouders van 3de graad

° donderdag 1 september

Terug naar school! We starten om 08.25 uur. Het is een hele
dag.

° vrijdag 30 september

Lokale verlofdag Hoogeinde + Kerkstraat = vrijaf leerlingen

°donderdag 27 oktober

Rapport 1 met oudercontact – Lagere School
+ Oudercontact kleuterschool

Herfstvakantie van maandag 31 oktober tot en met 6 november 2022
° woensdag 9 november

Grootoudermoment Hoogeinde

° vrijdag 11 november

Wapenstilstand, vrijaf

° maandag 14 november

Pedagogische studiedag voor de leerkrachten, Kerkstraat +
Hoogeinde = vrijaf voor de leerlingen

° vrijdag 18 november

Grootoudermoment Kerkstraat

° vrijdag 16 december

Kersthappening Kerkstraat

° vrijdag 23 december

Rapport 2 – Lagere School

Kerstvakantie van maandag 26 december tot en met 8 januari 2023
° woensdag 25 januari

Lokale verlofdag, vrijaf leerlingen Hoogeinde + Kerkstraat

° vrijdag 3 februari

Pedagogische studiedag Scholengemeenschap Kabawano,
Kerkstraat + Hoogeinde, = vrijaf voor de leerlingen

° week van 13 - 17 februari

Rapport 3 voor de lagere school
OUDERCONTACTEN voor het lager + kleuterschool!

Krokusvakantie van maandag 20 februari tot en met 26 februari 2023
° woensdag 15 maart

Pedagogische studiedag voor de leerkrachten, Kerkstraat +
Hoogeinde = leerlingen vrijaf

Paasvakantie van maandag 3 april tot en met 16 april 2023
° zaterdag 22 april

Open kleuterdag van 10.00 – 12.00 uur voor startende kleuters +
inschrijvingsmoment : Kerkstraat + Hoogeinde

° vrijdag 28 april

Rapport 4 Lagere school

° maandag 1 mei

Dag van de Arbeid = vrijaf voor iedereen

° zaterdag 6 mei

Schoolfeest Kerkstraat

° zaterdag 13 + zondag 14 mei

Schoolfeest Hoogeinde

° woensdag 17 mei

Lokale verlofdag Kerkstraat + Hoogeinde

° donderdag 18 mei

O.L.H.-Hemelvaart > vrijaf voor iedereen

° vrijdag 19 mei

Brugdag > vrijaf voor iedereen

° maandag 29 mei

Pinkstermaandag > vrijaf voor iedereen

° vrijdag 30 juni

laatste dag school, een ½ dag, lessen eindigen om 11.40 uur
Laatste rapport voor leerlingen Lagere school

Zomervakantie van 1 juli tot en met 31 augustus 2023

