
Voorlopige kalender 2018 - 2019 
 
Hieronder al enkele in ’t oog te houden data. Via de maandelijkse nieuwsbrieven worden nog nieuwe 
data en meer concrete gegevens meegedeeld.  
 

 donderdag 30 augustus: openklasdag kleuter- en lagere school; infoavond in de kleuterschool 

 maandag 3 september: eerste schooldag 

 Woensdag 12 september: infoavond in de lagere school – Leemstraat 19 u, Vinkenhof 20.30 u 

 Maandag 24 september (+ dinsdag en woensdag): schoolfotograaf 

 Donderdag 27 september: pedagogische studiedag 

 Vrijdag 28 september: plaatselijke verlofdag 

 Woensdag 17 oktober:  kennismaking met instappende kleuters 

 Maandag 29 oktober: begin van de herfstvakantie 

 Zaterdag 24 november: schoolfuif in zaal ’t Klaverke 

 Donderdag 6 december: Sintfeest en infoavond voor instappers van de 2de instpaklas (opstart 
na de Kerstvakantie) 

 Woensdag 12 december: kennismaking met instappende kleuters 

 Vrijdag 21 december: kerstrapport in de lagere school 

 Maandag 24 december: begin van de kerstvakantie 

 Vrijdag 25 januari: WAVOQUIZ in de refter van Vinkenhof 

 Maandag 11 februari: verlofdag, samen met SUI 

 Woensdag 20 februari: kennismaking met instappende kleuters 

 Maandag 4 maart: begin van de krokusvakantie 

 Zaterdag 16 maart: spaghettidag in de Leemstraat 

 Woensdag 27 maart: kennismaking met instappende kleuters 

 Maandag 8 april: begin van de paasvakantie 

 Maandag 22 april: Paasmaandag  

 Woensdag 1 mei: dag van de arbeid 

 Donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei: boerderijklassen voor de 2des 

 Maandag 6 mei: start van de zeeklassen voor het 6de lj. en talentklassen voor het 5de lj. 

 Dinsdag 28 mei: schoolreis 1ste leerjaar naar de Efteling 

 Dinsdag 28 mei: schoolreis 3de leerjaar naar Bokrijk 

 Woensdag 15 mei: kennismaking met instappende kleuters 

 Zaterdag 25 mei: WAVODAG in Vinkenhof 

 Woensdag 29 mei: pedagogische studiedag 

 Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag en 1ste Communie 

 Vrijdag 31 mei: verlofdag 

 Zaterdag 1 juni: Plechtige Communie en Vormsel 

 Maandag 10 juni: Pinkstermaandag 
 

 

 


