VAKANTIEKALENDER 2017-2018
1ste
  trimester : van vrijdag 1 september 2017 tem vrijdag 22 december 2017
vrije dag: maandag 18 september 2017 (kermismaandag)
Pedagogische studiedag: maandag 2 oktober 2017
herfstvakantie: van maandag 30 oktober 2017 tem vrijdag 3 november 2017
kerstvakantie: van maandag 25 december 2017 tem vrijdag 5 januari 2018
2de trimester : van maandag januari 2018 tem vrijdag 30 maart 2018
pedagogische studiedag: woensdag 31 januari 2018
krokusvakantie: van maandag 12 februari 2018 tem vrijdag 16 februari 2018
paasvakantie: van maandag 2 april 2018 tem maandag 13 april 2018
3de trimester : van maandag 16 april 2018 tem vrijdagmiddag 29 juni 2017
Vrije dag: maandag 30 april 2018
Vrije dag: dinsdag 1 mei 2018
Vrije dagen: donderdag en vrijdag 10 en 11 mei 2018 (Hemelvaart)
Vrije dag : maandag 21 mei 2018 (pinstermaandag)

Data om nu al te noteren
Kort voor de activiteit komt er nog een uitnodiging mee met de kinderen en staat dit
ook op de blog van de klas en/of de website!
Open klasdag 1ste leerjaar: zaterdag 23 september 2017 om 9.30u.
Oudercontact: donderdag 9 november 2017 vanaf 16.30u.
Oudercontact : donderdag 25 januari 2018 vanaf 16.30u.
Heilig vormsel: zaterdag 21 april 2018 om 14.30 u.
Eerste communie: zaterdag 19 mei 2018 om 14 u.
Oudercontact: donderdag 28 juni 2018
4de
  lj zeeklassen: van zondagavond 25 maart tem woensdag 28 maart 2018
5de
  lj Bonami (Bosklassen): van zondagavond 27 mei tem donderdag 31 mei 2018
6de
  lj zoom@regio: van maandag 7 mei tot en met dinsdag 8 mei 2018
Schoolfeest ‘eetfestijn’: u mag aanschuiven aan de tafel op zaterdagavond 3
maart of zondagmiddag 4 maart 2018!!!
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