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NIEUWSBRIEF 

Wat een mooie, zonnige vakantie hebben we achter de rug!  Ook op de eerste schooldag is de zon nog van de partij.   

De verbouwingen aan de school gaan nog steeds door. De speelplaats van de lagere school is nog niet belijnd maar voor het einde van 
september is dat wel in orde. 

Dit schooljaar gaan we op reis door en rond de wereld. Wat dat allemaal betekent zal de volgende dagen en weken duidelijk worden.  

Het hele schoolteam is klaar om de leerlingen een boeiend, leerrijk en leuk schooljaar te bezorgen! 

Infokanalen voor ouders  

Wij communiceren vooral digitaal. We zullen het meegeven van briefjes proberen te beperken. Via 

Gimme zal je nieuwsbrieven en foto’s  van onze activiteiten kunnen terugvinden.  We gebruiken 

Gimme ook als we jullie snel willen bereiken. Op de website vinden jullie het schoolreglement, ons 

pedagogische project, de infobrochure en meer informatie over ons schoolbeleid terug. 

 

1. Maandelijkse nieuwsbrief via Gimme en op de website 

Bij de start van een nieuwe maand mag je telkens een nieuwsbrief verwachten. In deze nieuwsbrief 

vind je vooral praktische mededelingen die belangrijk zijn voor alle ouders. Als je de nieuwsbrieven 

niet zou ontvangen, mag je ons het mailadres doorgeven waarop we de nieuwsbrief kunnen 

toesturen.  

  

2. Gimme  

Via Gimme houden we u gedurende de maand verder op de hoogte. Gimme is een app.  Je volgt er 

de klas van jouw kind(eren). Als er nieuws van de klas gepubliceerd wordt, krijg je een melding en 

kan je een kijkje gaan nemen.  Om te kunnen volgen is het nodig om eerst de app te installeren of je 

via de computer te registreren.  Via deze link kan je zien hoe je jezelf kan registreren: https://

welcome.gimme.eu/handleiding-voor-ouders/  

 

Registreren met de computer of met de smartphone via de gimme-app: 

 Om te registreren met de computer —> Surf naar www.gimme.be. Om te registreren met de 

smartphone —> installeer de Gimme app via de App store, Google play store of de Windows 

store. 

 Registreren doe je door je emailadres (hierop krijg je een bericht als er een nieuw album of bericht 

voor jouw klas online staat), een gebruikersnaam en een wachtwoord in te geven.  

 Daarna kies je de gemeente (Geel, in ons geval) en daar vind je onze school. Als je op SBS 

Winkelomheide klikt, kan je de klassen kiezen waarvan je berichten wil ontvangen.  Als je vorig 

schooljaar al geregistreerd was, kies je “nieuw kanaal volgen”  om een nieuwe klas te volgen.  



 

 

Infoavonden 

Verbouwingen 

 • Dinsdag 4 september 19u: lager onderwijs   

 - Voor L5 en L6 wordt dan ook de informatie over de zeeklassen gegeven.  

 • Dinsdag 11 september 19u: kleuteronderwijs   

Tijdens de zomervakantie is er verder gewerkt aan de verbouwingen aan de 

schoolgebouwen en de speelplaats.  

Tegen 17 september zal de huidige aannemer klaar zijn met zijn deel van de 

verbouwingen. In oktober zal de volgende aannemer de volgende fase van de werken 

starten. De refter ziet er al geweldig uit nu de vloertegels liggen en de muren al een 

kleurtje hebben gekregen. Vanaf oktober zullen we de refter tijdelijk gaan gebruiken als 

turnzaal. Aan de turnzaal zijn er al kleedkamers en een douche gebouwd zodat we ons 

volgend schooljaar daar kunnen omkleden. Verder krijgen we een hogere turnzaal en 

aan de zijkant komt er een grote bergruimte zodat het turnmateriaal niet meer in de 

turnzaal hoeft te staan. Zo hebben we ook daar meer bewegingsruimte. Het nieuwe 

klaslokaal op de eerste verdieping is af en de nieuwe kleutertoiletjes zijn ook klaar. 

 

Aan de speelplaats aan de vroegere lagere school wordt er nog gewerkt. Tijdens de 

zomervakantie hebben we nog septische putten en een mazoutton verwijderd en werd 

er nieuwe riolering onder de speelplaats gelegd. Daardoor hebben de werken enkele 

weken vertraging opgelopen. Half september zal dat helemaal in orde zijn.   

 

De klaslokalen van de voormalige lagere school krijgen tijdens het schooljaar 2018-2019 

een grondige facelift. Ze worden helemaal in orde gemaakt om de kleuters een fijne, 

warme en uitdagende omgeving te kunnen bieden.  

 

We hadden aangekondigd dat de speelplaats van de lagere school tijdens de vakantie 

belijning zou krijgen. Maar dat is door de vertraging niet gelukt. Maar zo hebben we nog 

iets om naar uit te kijken. Tegen eind september verwachten we dat onze speelplaats af 

zal zijn. Nog even geduld... 

 
De oudervereniging van onze school heeft niet stilgezeten. De werkgroep Eetfestijn heeft 

een nieuw concept uitgewerkt. Dit schooljaar houden we een Mosselfestijn. Voor wie 

geen mosseltjes lust, zijn er ook andere gerechten. Hou 13 oktober zeker vrij in jullie 

agenda’s! Het belooft een superleuke dag te worden.  

 

Wil je zelf graag meehelpen in onze oudervereniging? Heb je wat vrije tijd, leuke ideeën 

en wil je je af en toe actief mee inzetten, altijd welkom! Je kan ons bereiken via: 

ocwhei@gmail.com.  

Save the date: Mosselfestijn 13 oktober 

13 oktober 

Mosselfestijn 

Kledinginzameling: van 12-14/11 en van 25-29/04 
Ook dit jaar organiseren we 2x een kledinginzameling.  De data van de ophalingen zijn 

donderdag 15 november en donderdag 30 april. De kleding mag dan respectievelijk van 

12-14/11 en van 25-29/04 naar school gebracht worden.  Meer informatie volgt nog.   
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Team Kleuterschool  

Het team van Winkelomheide,  een sterk team, klaar om jullie kinderen te begeleiden!  

Team Lagere school  

In de kleuterschool staat een gemotiveerde groep kleuterjuffen klaar jullie kapoenen te  

inspireren en te motiveren  

De berenklas (Instapklas/ °2016)        Juf Ines Vanuytsel  

De vlinderklas (Combi 1—°2014, ° 2015)    Juf Lies Verstrepen 

De kikkerklas (Combi 2—°2014, ° 2015)     Juf Annemie Dierckx & juf Sofie Vaneerdewegh  

De vissenklas (Combi 3—°2014, ° 2015)     Juf Carina Mertens  

De bijenklas ( Derde kleuterklas—°2013)   Juf Anke De Weert & Juf Ines Vanuytsel 

Kinderverzorgster Juf Greta Maes  

Onderwijs op maat van uw kind, steeds weer nieuwe uitdagingen, daar staat het team 

van de lagere school klaar voor!   

 

L1    Juf Annik Robeyn  

L2    Juf Kristine Van Gorp & Katrien Govaerts  

L3    Juf Stephanie Goovaerts  

L4    Juf Lisanne Aerts tot januari, juf Lieve Peeters vanaf januari 

L5    Meester Luc Dauwen   

L6    Juf Ilse Leten  

Naast de algemene vakken staan leermeesters klaar voor de verschillende levensbeschouwelijke 

vakken en lichamelijke opvoeding. Beide leergebieden dragen bij tot de totale 

persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind.  

Rooms-katholieke godsdienst    Juf Kristel Kennis  

Zedenleer        Juf Valérie Clissen en juf Ellen Somers 

Islam         Juf Nur Aldemir 

Lichamelijke opvoeding KO    Juf Lieve Cuyvers & juf Noortje van Hirtum 

Lichamelijke opvoeding LO    Juf Hilde Bartholomeus  
 

Zorg op maat van elk kind  
 

Zorgwerking is een actieve wisselwerking tussen de zorgleerkrachten, het kind, de klastitularis en 

de ouders.  Indien nodig worden ook het CLB en de directeur ingeschakeld in het traject. Meer 

informatie over de zorgwerking kan je vinden in de infobrochure en op de website.   
 

Zorgcoördinator     Juf Inge Vansant  

Zorgjuffen    Juf Katrien Govaerts, juf Laure Deceuster 

Bijzondere leermeesters  

ICT 
Onze Ict-coördinator, Juf  Lieva Vervoort, zal dit schooljaar op donderdag- en vrijdagvoormiddag op 

onze school aanwezig zijn. Zij zorgt ervoor dat onze leerlingen en leerkrachten volop gebruik 

kunnen maken van ICT.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxmLC284nWAhXGa1AKHajTCcQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.oak3.be%2Fteam&psig=AFQjCNEsGFE6hVdT4ftmnb2C1WzcnaUzWA&ust=1504558424571121
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJmJjT84nWAhWOYlAKHdvZCOIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flos3punto1416.blogspot.com%2F2012%2F02%2Funidad-1.html&psig=AFQjCNEsGFE6hVdT4ftmnb2C1WzcnaUzWA&ust=15045584245711
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE3JPu84nWAhVHJlAKHYeOAN4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmanejodeproceso.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNEsGFE6hVdT4ftmnb2C1WzcnaUzWA&ust=1504558424571121
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0daQ9InWAhVCZFAKHVHpCP0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.ma-sante-en-mains.com%2Fprestations%2F&psig=AFQjCNEsGFE6hVdT4ftmnb2C1WzcnaUzWA&ust=1504558424571121
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Kinderopvang 

Het team van Winkelomheide,  een sterk team, klaar om jullie kinderen te begeleiden!  

Schoolsecretariaat 

Juf Sindy zorgt na schooltijd voor de korte opvang op school tot 17.05u. De korte opvang 

gaat door in de turnzaal van de lagere school.  

Voor en na de schooltijd is er ook steeds opvang mogelijk in “De Bengelbende”.   

Onze administratieve kracht is Ilse Boeckx.   

Je kan haar bellen met allerhande vragen, om afwezigheden te melden of voor vragen 

over de schoolrekeningen.  

Je kan het secretariaat bereiken op  014 56 65 02 

De openingsuren van het secretariaat zijn: 

 Maandag 8.15u—12.15u 

 Dinsdag  8.15u—12.15u         12.45u—15.45u 

 Woensdag 8.15u—12u 

 Donderdag 8.15u—12.15u         

 Vrijdag  8.15u—12.15u 

Bengelbende  
 

Op vrijdag 21 september is er GEEN naschoolse kinderopvang in de Bengelbende. De 

begeleidsters scholen zich die dag bij. ‘s Morgens kunnen de leerlingen wel naar de 

Bengelbende. Op school zal er wel de gewone korte naschoolse kinderopvang zijn zoals 

voorzien. Gelieve hiermee rekening te houden !  

Directie 

Tanja Wolfs 

Welkom 
  

Een speciale welkom aan de nieuwe kinderen en ouders die voor het eerst op onze 

school zijn. We hopen dat deze kinderen en hun ouders zich snel thuis mogen voelen 

bij ons.  

Berenklas :  Nicolas, Soeke en Sara 

Bijenklas : Klara 

L2 : Kajuan 

L4 : Roberta 

Iedereen komt elke dag op tijd 
 

Mogen we vragen de beginuren van de school te respecteren en uw kinderen op tijd naar 
school te brengen.  
Dat wil zeggen VOOR de bel gaat, om 08u45 en 13u. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig-MmV-YnWAhWSmLQKHXAdBZcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fysiomanueel.nl%2Fnc%2Fnieuws%2Fartikel%2Farchive%2F2017%2F02%2Farticle%2Fvacature-invalkracht-baliemedewerk
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Afvalarme school 
 

We nemen onze eigen drank mee in een drinkbus. We willen het gebruik van brikjes en flesjes 

zoveel mogelijk beperken.  We vragen wel om geen frisdranken zoals cola, fanta, sprite,.. in de 

drinkbus mee te geven.   

Op school kunnen de kinderen hun drinkbus altijd bijvullen met water.  

Voor koekjes en boterhammen gebruiken we een koekjesdoos en een brooddoos. De koekjes haal je thuis alvast uit 

de verpakking of je kiest voor koekjes die niet apart verpakt zijn. We proberen zo op school de afvalberg te 

verminderen en samen bewuster om te gaan met afval en de gevolgen voor het milieu.  

Uiterlijk tijdens de tweede week van september bezorgen we jullie via email een digitale versie van de nieuwe 

infobrochure en het nieuwe schoolreglement. Beide documenten zullen ook op de website staan.  
 

Schoolreglement & informatiebrochure  

Milieubewuste, gezonde school 

Woensdag =  fruitdag  
 

Ook dit jaar doen we mee met “Oog voor lekkers” . De twee grappige mascottes Slurp en Slice 

moedigen kinderen aan om gezonde eetgewoontes aan te leren en vol te houden.  

 

We dienen opnieuw een aanvraag in waarmee we gedurende 10 weken fruit voor de kinderen gesubsidieerd 

kunnen krijgen. Na de registratie krijgen we te horen wanneer we kunnen starten. We houden jullie in de volgende 

nieuwsbrieven verder op de hoogte. 

We gaan verder met fruit op school. Fruit is een absolute must op het dagelijkse menu van opgroeiende kinderen. 

We vragen aan de ouders om buiten de gesubsidieerde 10 weken de gezonde gewoonte verder te zetten en de 

leerlingen op woensdag, fruitdag,  geen koek mee naar school te geven, enkel fruit.  

Geef brooddozen, koekendozen en drinkbussen een naam! 
 
Elke dag raken heel wat brooddozen, koekendozen, 

fruitdozen en drinkbussen hun baasje kwijt!  Na twee weken 

puilt de bak met gevonden voorwerpen al uit. Om dat te 

voorkomen, vragen we jullie om vanaf de start van het 

schooljaar elk doosje dat mee naar school gaat een naam te 

geven. Zo kunnen we ze terug koppelen met hun eigenaar.  

De doosjes zullen jullie dankbaar zijn. 
 
 

https://www.oogvoorlekkers.be/


Op woensdagnamiddag neemt onze school regelmatig deel aan sportactiviteiten. Op de kalender zullen jullie die terugvinden als 

“Moev-activiteit”. Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) veranderde onlangs van naam en werd Moev.  

  

Later dit schooljaar krijgt u meer info via de leerkracht en de kinderen krijgen dan ook per activiteit een briefje mee om zich in te 

schrijven. 

   

Opgelet: er is op die woensdag geen mogelijkheid voor de kinderen om op school te eten. De ouders zorgen er ook zelf voor dat 

de kinderen op hun bestemming raken en ook tijdig opgehaald worden.  

De school voorziet wel in begeleiding ter plaatse van leerkrachten en de kinderen zijn ook verzekerd door de schoolpolis (zie 

infobrochure)  

Datum activiteit plaats doelgroep 

25/09 en 27/09/2018 Vlaamse veldloopweek—Scholencross Leunen  

17/10/2018 Voetbal 4-4 Leunen 2de en 3de graad 

24/10/2018 Gymnastiekland St.-Aloysius 1ste  lj. 

12/12/2018 Unihockey St.-Aloysius 3de  graad 

19/12/2018 Unihockey St.-Aloysius 2de  graad 

16/01/2019 Trefbal St.-Aloysius 2de  graad 

20/02/2019 Netbal 3-3 St.-Aloysius 3de  graad 

27/02/2019 Zwemmarathon diepzwemmers zwembad 1ste -2de -3de  graad 

27/03/2019 Danone Nations Cup 8-8 Leunen 3de  graad 

24/04/2019 Rollerhappening Leunen 1ste- 2de -3de  graad 

08/05/2019 Danshappening St.-Aloysius 1ste -2de -3de graad 

29/05/2019 Duathlon Leunen 2de -3de graad 

Kalender “MOEV”  (onder voorbehoud van wijzigingen!)  

Scholencross 
Ook dit jaar nemen onze leerlingen deel aan de scholencross. Op de Leunen wordt alles weer klaargemaakt voor de 

jaarlijkse scholencross. 

Op dinsdag 25 september nemen de leerlingen van het  vijfde en zesde leerjaar deel.  

Op donderdag 27 september is het dan de beurt aan de leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar.  

Alle supporters op post. De leerkrachten bezorgen nog het juiste uur.  

Breng je sportclub naar school op woensdag 19 september  
Sport Vlaanderen roept alle leerlingen op om op woensdag 19 september in de outfit van hun sportclub naar school 

te komen. Er is ook een fotowedstrijd aan gekoppeld waarmee we kans maken op 1 van de 25 sportieve 

prijzenpakketten.  Als sportieve school is dat natuurlijk altijd welkom. We willen die dag laten zien dat sporters meer 

beleven onder het motto #sportersbelevenmeer, ook in onze school! 

Sportieve school 

Zwemmen  
Als jullie de zwemprestaties van jullie kind wensen te volgen, kan je best een mailtje sturen naar sport@geel.be. 

Zij zullen dan een login bezorgen, waarmee je de vorderingen kunt opvolgen.  

 



Studie – en schooltoelagen 2018– 2019  
 

De overheid wil dat alle leerlingen de studie van hun keuze kunnen 

aanvatten, daarom zijn er toelagen. Je bent zeker niet de enige die hier 

gebruik van maakt en waarom zou je het laten liggen?  

 

Informatie ( + online indienen ) op www.studietoelagen.be of via een aanvraagformulier te verkrijgen via de school.  

Verloren voorwerpen  
In de school blijven veel spulletjes liggen. We verzamelen alle verloren voorwerpen in bakken aan het secretariaat in 

de pastorij. Als jullie iets missen, kom dan daar zeker eens kijken.  

 

Om verloren voorwerpen te voorkomen, vragen we jullie om zoveel mogelijk spullen van 

een naam te voorzien. Zeker brooddozen en drinkflessen zouden een naam moeten 

krijgen. Die worden het vaakst op de speelplaats vergeten. Ook voor jassen, mutsen en 

sjaals is dat zeker nodig. 

Wat overbleef van vorig schooljaar wordt nog tot de herfstvakantie bewaard, daarna 

ruimen we dit definitief op.  

SBS Winkelomheide is vanaf 1 september volledig rookvrij 24 op 24 en 7 op 7! 
 
 

Onze school is rookvrij! Sinds 1 september mag er nergens op het schooldomein nog gerookt worden. 

Deze afspraak is van toepassing 24 uur per dag en 7 dagen per week voor iedereen die het 

schooldomein betreedt (leerlingen, personeel, internen bezoekers). Ook tijdens ouderavonden, 

schoolfeesten en andere activiteiten buiten de schooltijd. 

 

Waarom een rookvrije school 24 op 24? 
 

Niet alleen omdat de wetgeving verandert, maar ook omdat we een gezonde leeromgeving belangrijk 

vinden.  Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker 

en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij school helpt leerlingen niet te 

starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  

Ook roepen we iedereen op om niet te roken buiten het schooldomein bij de ingang van de school, in het 

zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.  

Bebat  
Op school sparen we nog steeds lege batterijen. Per kilo ingeleverde batterijen kunnen we als school punten 

verzamelen. Als we voldoende punten hebben, kunnen we die dan weer inruilen om materialen voor de school 

te bestellen. De kinderen krijgen allemaal zakjes voor lege batterijen mee naar huis. Dus als jullie nog lege 

batterijen hebben, geef ze dan zeker mee naar school! Zo maken we de  leerlingen attent op het belang van 

recyclage en respect voor de natuur.  
 

Dus: wie nog batterijen heeft, breng ze zeker mee! 



Verkeer … ? 
Ook dit jaar starten we met aandacht voor het verkeer.  

Dinsdag 18 september zal het zesde leerjaar met de fiets een heuse verkeersdag beleven 

samen met alle 6de leerjaren van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. De verkeersdag 

wil kinderen wegwijs maken in het verkeer. Vaak gaan deze kinderen vanaf het 1ste 

middelbaar met de fiets naar school. Tijdens allerlei workshops kunnen de leerlingen 

kennis maken met verkeersregels. De verkeersdag is een unieke samenwerking tussen de 

mobiliteitsdiensten van Stad Geel, Gemeente Laakdal en Gemeente Meerhout alsook de 

Politiezone PZGLM, Federale Politie en het Kempische bedrijfsleven van de drie 

gemeentes. 
 

Parkeren  
In het belang van de veiligheid van de kinderen willen we aandacht vragen voor het 

parkeren aan de school. Geef als ouder/grootouder het goede voorbeeld en parkeer jouw 

auto veilig op de voorziene parkeerplaatsen. Hopelijk mogen wij op jouw medewerking 

rekenen om zo een veilige schoolomgeving te behouden. De wijkagent zal op regelmatige 

basis controles uitvoeren.  

 

Verkeersvrije dag + fietscontrole 
Op vrijdag 21 september is het STRAPDAG. De Kemeldijk wordt verkeersvrij gemaakt en 

de hele dag zijn er activiteiten voor de leerlingen. We proberen die dag met zoveel 

mogelijk leerlingen naar school te komen met de fiets. Er is die dag, op school, ook een 

fietscontrole voorzien door de wijkagent.  

 

We doen weer mee met Helm Op Fluo Top! 

Met Helm Op Fluo Top werken we tijdens de donkere maanden op een leuke manier rond 

veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer. Na de herfstvakantie gaan we weer met het 

pakket aan de slag. Meer informatie volgt. 

 

Warme oproep vrijwilligers—helpende handen 
Langs deze weg willen we als school ook een oproep doen aan alle vrijwilligers (ouders, 

grootouders,...) die willen inzetten in onze school. Zo is er altijd wel hulp welkom: 

leesouder, fruitouder, ... Indien je interesse hebt, geef dan even een seintje 014/ 56 65 00 

of sbs.winkelom@geel.be. De concrete brieven worden binnenkort meegegeven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Verkeersveilige school 



ZATERDAG 1  

ZONDAG 2  

MAANDAG 3 Eerste schooldag 

DINSDAG 4 19u: Infoavond lager onderwijs 

WOENSDAG 5  

DONDERDAG 6  

VRIJDAG 7  

ZATERDAG 8  

ZONDAG 9  

MAANDAG 10 L5 - L6: Zeeklassen 

L3 - L4: Sportdag 

DINSDAG 11 L5 - L6: Zeeklassen 

L3, L4: Zwemmen 

19u : Infoavond kleuteronderwijs 

WOENSDAG 12 L5 - L6: Zeeklassen 

DONDERDAG 13 L5 - L6: Zeeklassen 

VRIJDAG 14 L5 - L6: Zeeklassen 

ZATERDAG 15  

ZONDAG 16  

MAANDAG 17 20.15u: Ouderraad—leraarskamer 

DINSDAG 18 L6: Verkeersdag 

L3, L4: Zwemmen  

WOENSDAG 19 ‘Breng je sportclub naar school’ 

DONDERDAG 20 L5: Sportdag 

VRIJDAG 21 Verkeersvrije dag op school—Strapdag 

Geen Bengelbende na school  

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23  

MAANDAG 24  

DINSDAG 25 L5 - L6: Scholencross 

WOENSDAG 26 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG—GEEN SCHOOL 

DONDERDAG 27 L3 - L4: Scholencross 

L1 - L2: Scholencross 

VRIJDAG 28  

ZATERDAG 29  

ZONDAG 30  

MAANDAG 1 okt FACULTATIEVE VRIJE DAG—GEEN SCHOOL 

SEPTEMBER 2018 



 
   

 Vakanties en vrije dagen 

   

 SCHOOLJAAR 2018-2019 

 van tot en met 
Hervatting lessen maandag 3 september 2018  - 

      
Ped. Studiedag woensdag 26 september 2018  - 

      
Lokale vrije dag maandag 1 oktober 2018  - 

      
Herfstvakantie maandag 29 oktober 2018 zondag 4 november 2018 

      
Ped. studiedag woensdag 21 november 2018  - 

      
Ped. studiedag woensdag 5 december 2018  - 

      
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 zondag 6 januari 2019 

      
Lokale vrije dag maandag 4 februari 2019  - 

      
Krokusvakantie maandag 4 maart 2019 zondag 10 maart 2019 

      
Paasvakantie maandag 8 april 2019 maandag 22 april 2019 

      
Dag van de arbeid woensdag 1 mei 2019  - 

      
O.H.Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 vrijdag 31 mei 2019 

      
Pinkstermaandag maandag 10 juni 2019  - 

Opgelet: 

 

In de jaarkalender stond voor L1 en L2 een sportdag in de Axion gepland op 25/10/2018. De sport-

dienst heeft ons laten weten dat deze wordt verplaatst naar dinsdag 5 februari 2019. Gelieve dit aan 

te passen in jullie jaarkalenders. 


