
KALENDER VOOR HET SCHOOLJAAR 2016-2017 
 
 

[  1ste trimester 
 
 

o Het nieuwe schooljaar begint op donderdag 1 september 2017 
o Warme maaltijden/soep vanaf maandag 5 september 2017 
o Dinsdag 6 september 2016: ‘info-open-klas-dag’ voor alle ouders 
o Facultatieve verlofdag: vrijdag 30 september 2016 (géén opvang) 
o Start Tutti Frutti (fruitdag) op 5 oktober ‘16 & laatste fruit op woensdag 7 juni ‘17 
o Pedagogische studiedag: maandag 17 oktober 2016 (géén opvang) 
o Oudercontact voor alle ouders è week van 24 oktober 2016 
o Herfstvakantie: van maandag 31 oktober t/m zondag 4 november 2016 
o Vrijdag 11 november 2016: Wapenstilstand è verlofdag (géén opvang) 
o Kerstvakantie: van maandag 26 december ’16 t/m zondag 8 januari 2017 
 
 

[  2de trimester 
 

o Facultatieve verlofdag: maandag 30 januari 2017 (géén opvang) 
o Pedagogische studiedag: woensdag 15 februari 2017 (géén opvang) 
o Krokusvakantie: van maandag 27 februari t/m zondag 5 maart 2017 
o Pannenkoekenfestijn: vrijdag 3 februari 2017 vanaf 15.30 uur 
o Schoolfotograaf: maandag 27 maart 2017 (voormiddag) 
o Oudercontact voor alle ouders è week van 27 maart 2017 
o Paasvakantie: van maandag 3 april tot en met maandag 17 april 2017 

 
  

[  3de trimester 
 
 

o Maandag 1 mei 2017: Dag van de Arbeid (géén opvang) 
o Zaterdag 13 mei 2017: schoolfeest!! 
o Bosklassen 3de en 4de leerjaar: van maandag 15 mei t/m vrijdag 19 mei 2017 
o Bosklassen 1ste en 2de leerjaar: van maandag 22 mei t/m woensdag 24 mei 2017 
o Donderdag 25 mei 2017: Hemelvaartsdag - verlofdag (géén opvang) 
o Vrijdag 26 mei 2017: Brugdag  - verlofdag (géén opvang) 
o Maandag 5 juni 2017: Pinkstermaandag - verlofdag (géén opvang) 
o Donderdag 15 juni 2017: begin van de examens voor 3e t/m 6de leerjaar 
o Vrijdag 23 juni 2017: laatste warme maaltijd/soep, melk/choco, examen 
o Maandag 26 juni 2017: schoolreis lagere school 
o Dinsdag 27 juni 2017: viering + oudercontact LS + proclamatie 6de leerjaar 
o Donderdag 29 juni 2017: eindrapport lagere school 
o Vrijdag 30 juni 2017: laatste schooldag eindigt om 12 uur!!		

 


