
 

 

 
 
 

 

 

 

2022-2023 

 
Vrije en speciale dagen schooljaar 2022 - 2023 

- Openklasdag (instappers van 1/9): dinsdag 30/8 van 09.30u tot 10.15u. 
- Start schooljaar: donderdag 1 september  
- Infoavond kleuters: maandag 5 september 19.00 u  
- Infoavond lagere school: maandag 5 september 20.00 u  
- Sportdag: dinsdag 6 september 
- Openluchtklassen 3e graad: maandag 12 september t.e.m. vrijdag 16 september 
- Openluchtklassen 2e graad: woensdag 14 september t.e.m. vrijdag 16 september 
- Strapdag: vrijdag 16 september 
- Facultatieve vrije dag (geen school): maandag 19 september 
- Schoolfotograaf: donderdag 22 september 
- Scholenveldloop LS: dinsdag 27 september 
- Pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen):: woensdag 28 september 
- Dag van de leerkracht: woensdag 5 oktober 
- Pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen): woensdag 12 oktober 
- Oudercontacten lagere school: week van 24 oktober 
- Openklasdag (instappers na herfstvakantie): vrijdag 28 oktober 13.30 - 14.15u 
- Rapport lagere school: vrijdag 28 oktober 
- Herfstvakantie: maandag 31 oktober t.e.m. 4 november 
- Wapenstilstand: vrijdag 11 november 
- Oudercontacten kleuters: week van 21 november 
- Sinterklaas: 6 december 
- Openklasdag (instappers na de kerstvakantie): vrijdag 23 december van 13.30u. tot 14.15u. 
- Rapport lagere school: vrijdag 23 december 
- Kerstvakantie: 26 december t.e.m. 8 januari 
- Openklasdag (instappers op 1 februari): vrijdag 27 januari van 13.30u tot 14.15u. 
- Pedagogische studiedag (leerlingen geen school): woensdag 8 februari 
- Infomoment nieuwe inschrijvingen: zaterdag 11 februari om 10.00u. 
- Openklasdag (instappers na de krokusvakantie): vrijdag 17 februari van 13.30u tot 14.15u. 
- Krokusvakantie: 20 februari t.e.m. 24 februari 
- Projectweek: 6 t.e.m. 10 maart 
- Oudercontacten K2, K3, 1e & 2e graad en 5e lj.: week van 27 maart 
- Paasvakantie: 3 april t.e.m. 14 april 
- Pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen): woensdag 19 april 
- Oudercontacten jongste kleuters: week van 25 april 
- Oudercontacten 6e lj. (BASO-fiche): week van 8 mei 
- Pedagogische studiedag(geen school voor de leerlingen): woensdag 10 mei 
- Openklasdag (instappers na Hemelvaart): vrijdag 12 mei van 13.30u tot 14.15u. 
- Hemelvaart + brugdag: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 
- Eerste communie: 18 mei 
- Vormsel: 21 mei 
- Facultatieve vrije dag (geen school): vrijdag 26 mei 
- Pinkstermaandag: maandag 29 mei 
- Schoolfeest: zaterdag 3 juni 

 
 

- Proclamatie K3 en L6: Donderdag 29 juni 
- Rapport: vrijdag 30 juni - school eindigt om 12.00 u. 
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