VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
SCHOOLJAAR 2016-2017.
Begin van het schooljaar :
Donderdag 1 september 2016 : eerste schooldag.
Vrije dagen tijdens het eerste trimester :
Vrijdag 14 oktober 2016 : Pedagogische studiedag : geen school!
Herfstvakantie : van maandag 31 oktober tot en met zondag 6
november 2016.
Vrijdag 11 november 2016 : wapenstilstand.
Kerstvakantie :
Van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017.
Vrije dagen tijdens het tweede trimester :
Vrijdag 3 februari 2017 : Pedagogische studiedag : geen school!
Woensdag 22 februari 2017 : Pedagogische studiedag : geen school!
Krokusvakantie : van maandag 27 februari tot en met zondag 5 maart
2017.
Paasvakantie :
Van maandag 3 tot en met paasmaandag 17 april 2017.
Vrije dagen in het derde trimester :
Maandag 1 mei 2017 : Feest van de arbeid.
Vrijdag 12 mei 2017 : facultatieve verlofdag (voor de bosklas).
Donderdag 25 mei 2017 : O.L.H.-Hemelvaart.
Vrijdag 26 mei 2017 : Brugdag.
Maandag 5 juni 2017 : Pinkstermaandag.
Vrijdag 23 juni 2017 : facultatieve verlofdag (na de schoolreis).
Zomervakantie :
De zomervakantie begint op zaterdag 1 juli 2017.

ANDERE BELANGRIJKE DATA OM REEDS TE NOTEREN.
Donderdag 8 september 2016 : 20u : Infoavond vr de kleuterschool.
(en dus niet op 15 september, zoals vermeld in het vorige Gaaiken!)
Vrijdag 9 september 2016 : eerste keer zwemmen voor 3de
kleuterklas.
Maandag 12 september 2016 : eerste keer zwemmen voor de lagere
school.
Dinsdag 13 september 2016 : 20u : Infoavond voor de lagere school.
Zaterdag 24 september 2016 : BBQ turnkring Jeroen.
Vrijdag 28 oktober 2016 : Grootoudersfeest.
Donderdag 1 december 2016 : Sinterklaasfeest.
Vrijdag 24 februari 2017 : Carnavalfeest.
Donderdag 25 mei 2017 : Eerste Communie.
Zaterdag 6 mei 2017 : Schoolfeest.
Zondag 14 tot en met vrijdag 19 mei 2017 : Bosklassen (6de lj.)
Donderdag 22 juni 2017 : Schoolreis.

KALENDERNIEUWS SEPTEMBER 2016.
do 1

Het nieuwe schooljaar is gestart.

ma 5

Vandaag is er voor de eerste keer studie.

do 8

Om 20 uur klassikale infoavond in de kleuterschool.

vr 9

Zwemmen voor de 3de kleuterklas (juf Evelien).

ma 12 Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste , 2de , 3de , 4de
en 6de lj.
di 13

Om 20 uur klassikale infoavond in de lagere school.

wo 14 Uitstap voor alle kleuters : we rijden met de bus naar Bornem
en bezoeken kinderboerderij de Barelhoeve.
Dag van de sportclub. Kinderen die lid zijn van een sportclub
mogen in hun sportkledij naar school komen n.a.v. de ‘Week
van de sportclub’.
do 15

Sportmarkt voor 5de en 6de leerjaar op de sportterreinen aan
de Witte Molen.

vr 16

We vieren samen het begin van dit schooljaar.
Onder de middag is er speelplaatsanimatie voor de kinderen
van de lagere school, verzorgd door de studenten van
Hogeschool Odisee.

vr 23

Zwemmen voor de 2de kleuterklas (juf Anneke).

za 24 In de Land- en tuinbouwschool in de Weverstraat :
15u-17u : allerlei leuke activiteiten voor peuters tot 6de lj.
Vanaf 17.30u : Barbecue van turnkring Jeroen

ma 26 Start Turnkring Jeroen.
Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste , 2de , 3de , 4de
en 5de lj.
wo 28 Nm : Vlaamse Scholenveldloop voor het 1ste tot en met het 6de
leerjaar op De Ster.
do 29 MOS-feest in provinciaal domein Puyenbroeck.
1 klas van onze school mag daar ons 3de MOSlogo afhalen!

Nm : Guus en Trompie komen op bezoek voor de 3de
kleuterklassers en hun ouders.
vr 30

Vertelvoormiddag voor peuters en 1ste kleuterklas.

Het 1ste leerjaar brengt op een namiddag in september een bezoek
aan de boomgaard, serres en groentetuin in de Land- en
tuinbouwschool. De datum wordt later meegedeeld.
NOTEER ALVAST VOLGENDE DATA VOOR OKTOBER 2016!
vr 14 Pedagogische studiedag : GEEN SCHOOL!
di 18 Ontbijten is gezond!
vr 28 Grootoudersfeest in onze kleuterschool.

FAMILIENIEUWS.

Op 26 augustus overleed mevrouw Lieve De Bondt,
gewezen leerkracht en directrice van onze school.

Onze innige deelneming!
In juli werd Defne geboren,
een zusje voor Nil Cetinel (2de kleuterklas).

Proficiat!

DE SPEELHOEK.
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