Maandkalender APRIL 2018
INSCHRIJVINGSPERIODES
EERSTE JAARS
Periode 1: 19 maart 2018 tot en met 30 maart 2018
- broers en zussen huidige leerlingen
- kinderen van personeel
Periode 2: 16 april tot en met 4 mei 2018
- indicator* en niet- indicator
Periode 3: vanaf 5 mei 2018
- alle leerlingen
TWEEDE t.e.m. ZEVENDE JAAR
vanaf 16 april 2018
*Een indicatorleerling voldoet aan ten minste één van deze voorwaarden:
– kinderen van wie de ouders tijdens het schooljaar 2017-2018 recht hadden op ten minste één schooltoelage;
– kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen getuigschrift van het zesde jaar secundair
onderwijs.

ma 2 t.e.m. vrij 13

paasvakantie

ma 16

vm.: medisch onderzoek voor 3PDMTb
nm.: medisch onderzoek voor 3PDMTa

di 17

perioderapport 4 voor de derde graad
rapport partiële examens voor de derde graad BSO

woe 18

examen VCA voor de leerlingen van de derde graad

do 19

nm.: workshop ‘het pratende bos’ voor 5BWa
19.30 uur: oudercomité

ma 23

vm.: medisch onderzoek voor 1Ade
nm.: voorleestoer voor de tweedejaars
vol. dag: voorstel machines Husqvarna voor 5bTGa+b

di 24

toneel ‘Mijn België, tussen friet en kebab' naar Erhan Demirci
voor de tweede graad TSO
vm.: studieuitstap voor 1bLTa+b

woe 25

stagedag voor 5+6DLTWa+b en 5+6PTWa

do 26

begeleiding ‘ontdek de Ster’ door 6LOS
oudercontact op vraag van de school

vrij 27

autoloze schooldag

za 28

10.00 uur – 17.00 uur: plantjesverkoop op onze school

ma 30

facultatieve verlofdag

VOORUITBLIK MEI 2018
di 1

dag van de arbeid

woe 2

vm.: bibbezoek voor 1bLTb

za 5

openschooldag

zo 6

veeprijskamp

ma 7

nm.: bibbezoek voor 1bLTa

woe 9

stagedag voor 5+6DLTWa+b en 5+6PTWa

do 10

O.L.H. Hemelvaart

vrij 11

brugdag

di t.e.m. vrij 18

buitenlandse studiereis voor 5bLa+b, 5BWa, 5DLTWa+b,
6bLa+b, 6bTGa, 6BWa, 6DLTWa+b, 6PTWa, 7bTOa+b, 7bVLa

di 15

sportdag

woe 16

projectdag voor 5PTWa

do 17

projectdag voor 5PTWa

vrij 18

stagedag voor 5PTWa

ma 21

Pinkstermaandag

woe 23

vm.: studieuitstap Lochristi Sierteeltmuseum voor 1bLTa+b

do 24

12.00 uur – 13.30 uur: picknick voor alle leerlingen in het
thema van verdraagzaamheid en diversiteit

di 29

vm.: vegetarische kookworkshop voor 1bLTa+b

woe 30

stagedag voor 5+6DLTWa+b en 5+6PTWa

do 31

perioderapport 5
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