Vrije dagen in het schooljaar 2022 - 2023
Pedagogische studiedag
Facultatieve verlofdag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie
Facultatieve verlofdag
Krokusvakantie
Pedagogische studiedag
Paasvakantie
Dag van de arbeid
Facultatieve verlofdag
Hemelvaartweekend
Pinkstermaandag

dinsdag 20 september 2022
Maandag 3 oktober 2022
zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2022
vrijdag 11 november 2022
zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
woensdag 25 januari 2023
zaterdag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
woensdag 15 maart 2023
zaterdag 1 april tot en met zondag 16 april 2023
maandag 1 mei 2023
woensdag 17 mei 2023
donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei 2023
maandag 29 mei 2023

Belangrijke data om alvast te noteren voor het volgende schooljaar 2022-2023
- dinsdag 30 augustus: kennismakingsmoment in de klas. Doorlopend tussen 16.00 en 17.00 uur.
- donderdag 1 september: eerste schooldag + start inschrijvingen broers/zussen van het geboortejaar °2021
- dinsdag 6 september: infoavond lagere school om 19.00 uur
- donderdag 8 september: infoavond kleuterschool om 19.00 uur
- vrijdag 16 september: strapdag (iedereen te voet of met de fiets naar school)
- week van 24 oktober: oudercontact kleuter (uitnodiging volgt)
- vrijdag 28 oktober: Halloween op school voor kinderen
- donderdag 10 november: herfstrapport
- donderdag 10 november: feest van Sint-Maarten op school
- week van 14 november: oudercontact lagere school (uitnodiging volgt)
- dinsdag 22 november: grootouderfeest kleuterafdeling in cc Ter Vesten (uitnodiging volgt)
- vrijdag 2 december: sinterklaasfeest
- vrijdag 16 december: Kersthappening (info volgt)
- vrijdag 10 februari: winterrapport
- zaterdag 11 februari: opendeur kleuterafdeling geboortejaar °2021: 10u30-12u00 (géén broers/zussen)
- week van 13 februari: vrijblijvend oudercontact lagere school (verplicht voor 6de lj)(uitnodiging volgt)
- vrijdag 17 februari: carnaval op school
- week van 6 maart: vrijblijvend oudercontact kleuterafdeling (uitnodiging volgt)
- donderdag 9 maart: individuele foto’s en klasfoto’s
- week van 17 tem 21 april: sportklassen L4 (zonder overnachting)
- zaterdag 22 april: vormsel + feest van de vrijzinnige jeugd L6
- vrijdag 28 april: lenterapport
- zaterdag 6 mei: eerste communie en lentefeest L1
- maandag 08 mei tot en met vrijdag 12 mei: bosklassen voor L5 en L6
- zaterdag 3 juni: schoolfeest
-week van 19 juni: oudercontact kleuterafdeling (uitnodiging volgt)
- vrijdag 23 juni: proclamatie derde kleuterklassen
- week van 26 juni: zomerrapport + oudercontact lagere school (uitnodiging volgt)
- maandag 26 juni: boekenbeurs Pardoes op school
- woensdag 28 juni: proclamatie zesde leerjaar (17u30) (uitnodiging volgt)
- donderdag 29 juni: schoolreizen (2e kleuter tem 4e leerjaar)
- donderdag 30 juni: laatste schooldag (vermoedelijk tot 12.00 uur)
Datum ridderklassen 2e leerjaar volgt later. Wijzigingen zijn steeds mogelijk.

