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KALENDER VAN VRIJE DAGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2017-2018

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
-

dinsdag 29 augustus 2017: openklasmoment: 17.30 – 18.30 uur voor alle instappers van
schooljaar 2017-2018, alle kleuters en alle leerlingen lagere school
vrijdag 1 september 2017: start nieuwe schooljaar - instapdag 1 voor kleuters

2. Vrije dagen en activiteiten van het eerste trimester
-

-

donderdag 7 september 2017: informatieavond
 19.00 uur: kleuters en bovenbouw lagere school
 20.15 uur: onderbouw lagere school
maandag 18 september 2017: ouderraad om 20 uur
dinsdag 19 september 2017: informatieavond KIVA voor ouders lagere school om 19.30 uur
dinsdag 26 september 2017: scholenveldloop
dinsdag 3 oktober 2017: schoolfotograaf
donderdag 5 oktober 2017: Dag van de leerkracht
vrijdag 6 oktober 2017: facultatieve vrije dag (geen school)
woensdag 11 oktober 2017: pedagogische studiedag (geen school)
vrijdag 13 oktober 2017: Smulavond vanaf 18 uur
dinsdag 17 oktober 2017: ouderraad om 20 uur
woensdag 25 oktober 2017: Soup for swim (ouderraad)
vrijdag 27 oktober 2017: Grootouderfeest kleuters
herfstvakantie van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2017
maandag 6 november 2017: instapdag 2 voor kleuters
zaterdag 11 november 2017: Quiz (ouderraad)
woensdag 29 november 2017: ouderraad om 20 uur
woensdag 13 december 2017: pedagogische studiedag (geen school)
kerstvakantie van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Mariadal Hoegaarden - Kalender vrije dagen en activiteiten schooljaar 2017 - 2018

3. Vrije dagen en activiteiten van het tweede trimester
-

maandag 8 januari 2018: instapdag 3 voor kleuters
donderdag 18 januari 2018: ouderraad om 20 uur
zaterdag 27 januari 2018: opendeur voor nieuwe leerlingen (van 10 tot 12 uur)
donderdag 1 februari 2018: instapdag 4 voor kleuters
krokusvakantie van maandag 12 tot en met zondag 18 februari 2018
maandag 19 februari 2018: instapdag 5 voor kleuters
maandag 19 februari 2018: ouderraad om 20 uur
zondag 25 februari 2018: Ontbijt in basisschool Mariadal
woensdag 14 maart 2018: pedagogische studiedag (geen school)
paasvakantie van maandag 2 tot en met zondag 15 april 2018

4. Vrije dagen en activiteiten van het derde trimester
-

maandag 16 april 2018: instapdag 6 voor kleuters
dinsdag 17 april 2018: ouderraad om 20 uur
vrijdag 20 april 2018: integratienamiddag in de hele basisschool
maandag 23 t/m vrijdag 27 april 2018: Openluchtklassen te Hofstade voor het 5e leerjaar
maandag 30 april 2018: facultatieve vrije dag (geen school)
dinsdag 1 mei 2018: Feest van de Arbeid: vrije dag (geen school)
zaterdag 5 mei 2018: Schoolfeest basisschool
donderdag 10 mei 2018: Hemelvaartsdag: vrije dag (geen school)
vrijdag 11 mei 2018: brugdag: vrije dag (geen school)
maandag 14 mei 2018: laatste instapdag voor kleuters
maandag 14 t/m vrijdag 18 mei 2018: Zeeklassen te Nieuwpoort voor het 6e leerjaar
maandag 21 mei 2018: Pinkstermaandag: vrije dag (geen school)
woensdag 30 mei 2018: ouderraad om 20 uur
Vrijdag 29 juni 2018: de zomervakantie start voor de kinderen om 11.50 uur
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