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SCHOOLKALENDER 

2017 - 2018 
Zwemgroepen: 

Groep A: 3KA, 1, 2, 3, 4, 5A, 6A 
Groep B: 3KB, 1, 2, 3, 4, 5B, 6B 

 
SEPTEMBER 2017 OKTOBER 2017 NOVEMBER 2017 DECEMBER 2017 JANUARI 2018 

V 1  Eerste schooldag Z 1  W 1  Allerheiligen V 1 Sint    Zwemmen 3, 4, 5A, 6A   / M 1 Nieuwjaar 
Z 2  M 2 Ped. studiedag D 2  Z 2  D 2  
Z 3 Sportboem D 3 sportweek 1-2                           S5 V 3  Z 3  W 3  
M 4 Oudercomité op school W 4 sportweek 1-2 Z 4  M 4 S4 D 4  
D 5  D 5 sportweek 1-2                     sch4+ Z 5  D 5                                                  S5 V 5  
W 6  V 6 Zwemmen Groep B                  S6 M 6 Papiercontainer tot eind nov.   S4 W 6 Oudercontact kl Z 6  
D 7 Infoavond lager Z 7  D 7                                                  S5 D 7                                      sch3    A2 Z 7  
V 8  Z 8  W 8 Gynmastiekland 1ste  V 8                                                  S6 M 8 S3 
Z 9  M 9 S3 D 9                                      sch4+  A1 Z 9  D 9 Med. ond. 2K                           S5 
Z 10 Boekentassenzegen 10.30 uur D 10 nm: fietscontrole                      S5 V 10                                                   S6 Z 10  W 10 Med. ond. 2K 
M 11  W 11 Oudercomité in het Klokhuis Z 11 Wandel mee (Sint Laureins) M 11 S3 D 11                                                  A1 
D 12 Infoavond kleuter D 12 Meester op de fiets          sch3 A2 Z 12  D 12                                                  S5 V 12 Zwemmen Groep B                     S6 
W 13  V 13 Meester op de fiets                   S6 M 13 S3 W 13  Z 13  
D 14  Z 14  D 14                                                   S5 D 14                                      sch4+  A1 Z 14  
V 15  Z 15  W 15 Handbal 5de  V 15 Zwemmen Groep A                 S6 M 15 S4 
Z 16  M 16 S4 D 16 Med. ond. 5de                sch3   A2 Z 16  D 16 Oudercomité in het Klokhuis   S5 
Z 17  D 17                                                  S5 V 17 Zwemmen  Groep B                 S6 Z 17  W 17  
M 18  W 18  Z 18 Kijkdag                     koekenslag M 18 S4 D 18                                        sch3  A2 
D 19 Med. ond. 3de lj op school D 19                                      sch4+  A1 Z 19  D 19                                    S5 V 19                                                  S6 
W 20  V 20 Zwemmen    Groep A              S6 M 20 S4 W 20 Ringstick 4de  Z 20  
D 21 Kronkeldiedoe 1ste  Z 21 Terugkomdag D 21                                                   S5 D 21 rapport 2                                  A2 Z 21  
V 22 Zwemmen  Groep A Z 22  W 22 Oudercontact lager V 22 Kersttoneel 6de/3K                  S6 M 22 S3 
Z 23  M 23 nm: Lotta op school 1K en 2K  S3 D 23 Grootouderfeest                          / Z 23  D 23                                    S5 
Z 24  D 24                                                  S5 V 24 Grootouderfeest                          / Z 24   W 24 Med. ond. 2K             Netbal 6de  
M 25  W 25 Handbal 6de  Z 25  M 25 Kerstmis D 25                                   sch4+     A1 
D 26 Schoolraad D 26 rapport 1                       sch3    A2 Z 26  D 26  V 26 Kijkdag   Zwemmen Groep A S6 
W 27 Scholencross V 27   M 27 S3 W 27  Z 27  
D 28  Z 28  D 28                                   S5 D 28  Z 28  
V 29 Frietjesbak Z 29  W 29 Sportrapport  V 29  M 29 S4 
Z 30  M 30  D 30 Oudercomité op school  sch4+A1 Z 30  D 30 Portfolio ICT                            S5 
   D 31     Z 31  W 31 Studiedag           Netbal 5de  
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SCHOOLKALENDER 

2017 - 2018 
Zwemgroepen: 

Groep A: 3KA, 1, 2, 3, 4, 5A, 6A 
Groep B: 3KB, 1, 2, 3, 4, 5B , 6B 
Groep 2: 1, 2, 3, 4, 5B, 6B 
Groep 3: 3KA, 3KB, 1, 2, 5B, 6B 

 
FEBRUARI 2018 MAART 2018 APRIL 2018 MEI 2018 JUNI 2018 

D 1                                      sch3    A2 D 1 rapport 3  Oudercomité sch4+ A1 Z 1 Pasen D 1  V 1 Sportdag lager  Zwem 1,2,3,4,5,6 
V 2                                                  S6 V 2                                                  S6 M 2  W 2   Z 2  
Z 3  Z 3  D 3  D 3 rapport 4                       sch4+ A2 Z 3  
Z 4  Z 4  W 4  V 4 Zwemmen Groep A                 S6 M 4 Durbuy 
M 5 S3 M 5 S4 D 5  Z 5  D 5 Durbuy     Sportdag 1KA 
D 6  Med. ond. 1ste op school        S5 D 6                                   S5 V 6  Z 6 Eerste communie W 6 Durbuy 
W 7  W 7  Z 7  M 7 S4 D 7 Durbuy 
D 8  Med. ond. 1ste op sch sch4+  A1 D 8                                      sch3    A2 Z 8  D 8                                  S5 V 8 Durbuy 
V 9 Carnaval+wafelbak  Zwem G2   / V 9 Zwemmen  Groep A                S6 M 9  W 9 brunch 1 en 6    Atletiek 1-2-3-4 Z 9  
Z 10  Z 10  D 10  D 10 OLH Hemelvaart Z 10  
Z 11  Z 11  W 11  V 11  M 11  
M 12  M 12 S3 D 12  Z 12  D 12 Schoolraad 
D 13  D 13                                                  S5 V 13  Z 13 Vormsel W 13  
W 14  W 14 Dansacademie 1-2 Z 14  M 14 Vrije dag D 14 Oudercomité op school 
D 15  D 15                                     sch4+   A1 Z 15  D 15                                                  S5 V 15 Zwemmen 3K, 1, 2, 3, 4  Kijkdag 
V 16  V 16                                                  S6 M 16 S4 W 16  Z 16  
Z 17  Z 17 Kaasavond D 17                                                   S5 D 17                                                  A1 Z 17  
Z 18  Z 18  W 18 Plattelandsklas V 18 Zwemmen 3KB, 1, 2, 3, 4, 5    S6 M 18 Info 3K-1 
M 19 S4 M 19 S4 D 19 Plattelandsklas                         A2 Z 19  D 19  
D 20 Schoolraad                               S5 D 20                                                  S5 V 20 Plattelandsklas Zwemmen G3  S6 Z 20 Pinksteren        Fuif oudercomité W 20  
W 21  W 21  Z 21  M 21   D 21  
D 22                                  sch3        A2 D 22                                    sch3      A2 Z 22  D 22                                                  S5 V 22  
V 23 Kijkdag   Zwemmen Groep B  S6 V 23 Zwemmen Groep B                 S6 M 23 Oudercomité in het Klokhuis  S3 W 23 Peanutbal 5-6 Z 23  
Z 24 Kijkdag Z 24  D 24                                                   S5 D 24 Sportdag 3K                            A2 Z 24  
Z 25  Z 25  W 25 Oudercontact 1K-2K V 25                                                 S6 M 25  
M 26 S3 M 26 S3 D 26                                     sch3    A1 Z 26  D 26  
D 27 Sportrapport                             S5 D 27 Med .ond.1K op sch                 S5 V 27                                                   S6 Z 27  W 27 afscheidsreceptie sportd 1K/2K 
W 28 Oudercont.3K+La   Tuss 4 vuren 3de  W 28 Volleybal 4de  Z 28  M 28  D 28 rapport 5 
   D 29 Med .ond.1K op sch  sch4+   A1 Z 29  D 29   V 29 Zwemmen 5 en 6 
   V 30                                                  S6 M 30 Vrije dag W 30 Sportrapport + Portfolio ICT Z 30  Begin grote vakantie ! 
   Z 31     D 31     
 


