Maandkalender APRIL 2019
ma 1 t.e.m. vrij 5

blokstage voor 5bLa, 5bLb, 5bTGa, 5DLTWa, 5DLTWb,
5PTWa, 6bLa, 6bLb, 6bTGa, 6bTGb, 6DLTWa, 6DLTWb,
6PTWa, 6BWa, 7bTOa, 7bVLa, 7bVLb

ma 1 april

start examens tweede graad

ma 1 t.e.m. di 2

PEP-dagen

di 2

19.30 uur: vergadering oudercomité

do 4

hele dag: vrijaf voor de leerlingen eerste en
tweede graad wegens klassenraden

vrij 5

8.50 uur – 10.30 uur: paasbezinning en rapport voor:
1Aa, 1Abc, 1Ade, 1bLTa, 1bLTb, 2Aa, 2Abc, 2Ade, 2bLTa,
2bLTb, 3bPDMa, 3bPDMb, 3bPDMc, 3bPDMd, 3PDMTa,
3PDMTb, 3BWa, 3LOSa, 3LOSb
10.45 uur – 12.25 uur: paasbezinning en rapport voor:
4bPDMa, 4bPDMb, 4bPDMc, 4PDMTa, 4PDMTb, 4BWa,
4LOSa, 4LOSb
nm: vrijaf voor alle leerlingen wegens
klassenraden

ma 8 t.e.m. vrij 19

paasvakantie

ma 22

paasmaandag – vrijaf voor iedereen

di 23 t.e.m. vrij 3/5

inschrijvingen indicator en niet-indicator (eerstejaars)

za 27

opendeurdag
start inschrijvingen 2de tot 7de jaars

woe 24

stagedag voor 5DLTWa, 5DLTWb, 6DLTWa, 6DLTWb

do 25

vm.: medisch onderzoek voor 3bPDMa
nm.: medisch onderzoek voor 3bPDMc
perioderapport 4 derde graad
rapport partiële examens derde graad BSO

vrij 26

14.10 uur: de leerlingen mogen de school verlaten
autoloze schooldag: kom op een duurzame manier
naar school
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za 27

10.00 uur – 17.00 uur: infodag
10.00 uur – 17.00 uur: plantjesverkoop

zo 28

9.00 uur – 16.00 uur: veeprijskamp

di 30

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

VOORUITBLIK MEI 2019
woe 1

dag van de arbeid – vrijaf voor iedereen

do 2

nm.: bezoek aan de windmolen van Wase Wind met
5BWa en 6BWa
16.00 uur – 20.00 uur: oudercontact studiekeuze voor
de 4de, 6de en 7de jaars

za 4

10.00 uur – 17.00 uur: plantjesverkoop

di 7

nm.: bezoek aan de geitenboerderij voor 4BWa

woe 8

stagedag 5PTWa en 6PTWa

do 9

nm.: musical ’40-’45 voor alle leerlingen

ma 13 t.e.m. vrij 17

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

ma 13

vm.: medisch onderzoek voor 3bPDMd
nm.: medisch onderzoek voor 1bLTa

di 14

sportdag

woe 15

vm.: bedrijfsbezoek voor 5PTWa

do 16

hele dag: opleiding vijveraanleg voor 5PTWa

di 21

picknick op school

woe 22

stagedag voor 5DLTWa, 5DLTWb, 6DLTWa, 6DLTWb

do 23

vm.: medisch onderzoek voor 1bLTb

ma 27

vm.: bezoek aan de bibliotheek voor 1bLTa en bLTb

di 28

perioderapport 5

woe 29

stagedag 5PTWa en 6PTWa

do 30

O.L.H. Hemelvaart – vrijaf voor iedereen

vrij 31

brugdag – vrijaf voor iedereen

