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Hoera, vakantie ! 
 

ik zweef over d’aarde zo dartel, gezwind. 
ik voel me zo licht nu en blij als een kind. 
hoera ! ‘t is vakantie ! 
de schoolpoort gaat dicht. 
twee maanden pretpark liggen 
stralend in ‘t zicht. 
gedaan nu met blokken, geen toets meer of test  ! 
volop nu genieten, 
geen pret wordt verpest. 
op weg naar de bergen, de bossen, de zee. 
de stralende zon gaat natuurlijk ook mee. 

Au revoir … 
 

Voor de ongeveer 135ste keer in de geschiedenis van onze school mogen 
wij een aantal leerlingen “uitzwaaien”. Voor velen onder hen verlaten 
zij na 9 jaar onze school. Er staan hen nog vele mooie jaren te wachten. 
Wij allen wensen hen nog een mooie, succesvolle toekomst toe ! 

 

Aan iedereen die zich dit  
schooljaar heeft ingezet om er  
een fantastisch jaar van te  
maken : leerlingen, ouders & 
grootouders, de ouderraad,  
dienst– & administratief perso-
neel, leerkrachten & directie, ... 



Opvang laatste schoolweek : 
 

De bijdrage voor de opvang van de laatste week van juni wordt mee-
gerekend met september van volgend schooljaar. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar  
nodigen wij u allen uit op de 

 
 

Tussen 16u00 en 19u00 kunt u in de klassen terecht. 
( de klaslijsten zullen dan uithangen in de inkomhal ) 

Daar zullen de klastitularissen de klaswerking nader 
 toelichten en kunt u verder kennis maken. 

 

U bent er dus van harte welkom ! 
 

Het schoolteam 

“welkomnamiddag” 
op donderdag 30 augustus 

Alvast in jullie agenda te noteren : 
 

 maandag 3 september 2018 : eerste schooldag 
 donderdag 13 september 2018 : infoavond  
 vrijdag 26 oktober 2018 : Halloween (ouderraad) 
 zaterdag 29 december 2018 : kerstmarkt (ouderraad) 
 zaterdag 2 februari 2019 : fuif (ouderraad) 
 zaterdag 4 mei 2019: eerste communie om 14u 
 zaterdag 11 mei 2019 : H. Vormsel om 17u 

 
Vakantiekalender 2018 - 2019 

 

maandag 1 oktober ‘18 : facultatieve vrije dag 
 

maandag 29 oktober t.e.m. zondag 4 november ‘18 : 
herfstvakantie 

 

maandag 24 december ‘18 t.e.m. zondag 6 januari ‘19 : 
kerstvakantie  

 

donderdag 31 januari ‘19 : pedagogische werkdag 
 

vrijdag 8 februari ‘19 : facultatieve vrije dag 
 

maandag 4 t.e.m. zondag 10 maart ‘19 : 
krokusvakantie 

 

maandag 8 t.e.m. zondag 21 april ‘19 : 
paasvakantie 

 

maandag 22 april ‘19 : paasmaandag 
 

woensdag 1 mei ‘19 : feest van de arbeid 
 

donderdag 30 mei ‘19 : O.L.H. Hemelvaart 
 

vrijdag 31 mei ‘19 : vrije dag 
 

maandag 10 juni ‘19 : pinkstermaandag 
 

 

 De datum voor een tweede  
(halve) pedagogische werkdag volgt nog 

 


