SCHOOLKALENDER 2021-2022
1ste trimester: woensdag 1 september t/m vrijdag 24 december.
-

pedagogische studiedag : maandag 11 oktober
herfstvakantie: zaterdag 30 oktober t/m zondag 7 november.
Wapenstilstand: donderdag 11 november (vrije dag)
vrije dag: vrijdag 12 november
vrijdag 24 december halve dag (namiddag vrij)
kerstvakantie: zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari.

2de trimester: maandag 10 januari t/m vrijdag 3 april.
- krokusvakantie: zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart
- paasvakantie: zaterdag 4 april t/m maandag 18 april.
3de trimester: maandag 18 april t/m donderdag 30 juni.
-

vrije dag: maandag 2 mei
pedagogische studiedag: woensdag 25 mei.
Hemelvaart: donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei (vrije dagen).
pinkstermaandag: maandag 6 juni (vrije dag).

BIJZONDERE DATA schooljaar 2021-2022
-

ma. 30 aug.
di. 31 aug.
wo. 1 sept.
vr. 3 sept.
vr. 10 sept.
ma. 4 okt.
do. 7 okt.
vr. 15 okt.
ma. 18 okt.
zo. 24 okt.
vr. 29 okt.
wo. 10 nov.
vr. 19 nov.
za. 20 nov.
di. 7 dec.
di. 14 dec.
vr. 17 dec.
za. 18 dec.
woe. 22 dec.
do. 23 dec.
vr. 24 dec.
do. 27 jan
do. 27 jan.
do. 24 feb.
vr. 11 feb.
zo. 13 feb.
zo. 13 mrt.
ma. 14 mrt.
za.19 mrt.
zo. 24 apr.
zo. 8 mei
ma. 9 mei
za. 14 mei
za. 21 mei
Vr. 3 juni
zo. 12 juni
vr. 17 juni
vr. 17 juni
di. 28 juni
ma. 27 juni
wo. 29 juni
do. 30 juni

Kleuterdag om 18.30u.
Open klasdag voor alle leerlingen tss 14.00u. en 16.00u.
Eerste schooldag
Infoavond ouders 1e tot 6e leerjaren om 19.30u.
Eucharistieviering H. Geest
Tot wo 6 okt. Plattelandsklassen Woumen 4de leerjaar
Collegecross
Fietsexamen 6e leerjaar
tot zo. 24 okt.: missieweek
Missiezondag
Herfstwandeling voor de ganse school
Sint-Maarten komt op bezoek
Voetgangersexamen 4e leerjaar
tot zondag 28 nov.: voorleesweek
tot ma. 20 december: gespreide proefwerken 4e leerjaar
tot ma. 20 december: proefwerken voor 3e graad
Schaatsavond oudercomité
Winterfeest
Eindrapport 1ste periode
Oudercontact
Kerstviering, einde schooldag om 12.05u.
tot vr. 4 feb.: Sneeuwklassen 6e leerjaren
Gedichtendag
Winterfoor
tot zo. 13 feb. Plechtige opening gebouwen
Opendeurdag
Infodag secundair onderwijs (Pontstraat)
tot vr. 18 mrt.: Plattelandsklassen 3e leerjaren
Feest van Sint-Jozef
Schoolfeest
Moederdag
tot 11 mei Meerdaagse uitstap Dworp voor 5e leerjaar
Plechtige Communie
Eerste Communie (14 uur)
Fietstocht “De Gavers” Geraardsbergen
Vaderdag
tot do. 23 juni: proefwerken voor 3e graad en 4e leerjaar
Kleuterdag
Eindrapport en oudercontact
Schoolreizen
Afscheid 6e leerjaar
Dankmis + einde schooljaar (12.05 u).

