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Kalender
Schoolvakantiedagen en facultatieve verlofdagen schooljaar 2022-2023

Eerste trimester:
01 september 2022: start van het nieuwe schooljaar.
03 oktober 2022: facultatieve verlofdag
12 oktober 2022: pedagogische studiedag voor leerkrachten - vrijaf
31 oktober 2022 – 06 november 2022: herfstvakantie
11 november 2022: Wapenstilstand – geen school
26 december 2022 – 08 januari 2023: kerstvakantie
Tweede trimester:
9 januari 2023: de schoolpoorten gaan opnieuw open
27 januari 2023: pedagogische studiedag voor leerkrachten - vrijaf
20 februari 2023 – 26 februari 2023: krokusvakantie
17 maart 2023: facultatieve verlofdag
3 april 2023 – 16 april 2023: paasvakantie
Derde trimester:
17 april 2023: start van de derde trimester
1 mei 2023: Dag van de arbeid – geen school
18 mei 2023: Hemelvaartsdag – geen school
19 mei 2023: brugdag – geen school
29 mei 2023: Pinkstermaandag – geen school
30 juni 2023: laatste halve schooldag
Reeds gekende activiteiten en datums voor het komende schooljaar:
29 augustus 2022: ‘kom je reeds een kijkje naar de klassen’ van 16u tot 19u (voor iedereen).
vrij wandelparcours voor de ouders van het eerste leerjaar van 16u tot 19u.
infoavond op ’t klein schoolke om 19u.
06 september 2022: infoavond voor de ouders van de lagere school op de hoofdschool om 19.30u.
08 september 2022: infoavond op de kleutergaard om 19.30u.
10 september 2022: Summer bar door het oudercomité op de hoofdschool.
13 september 2022: infoavond voor de ouders van de kleuterafdeling op de hoofdschool om 19.30u.
18 september 2022: ‘Statiekermis’ met afscheidsmoment juf. Kristine.
27 oktober 2022: peuterkijkavond op de verschillende kleutervestigingen (16.30u tot 19.00u).
16 december 2022: Tweede kerstloop voor iedereen met gezellige kerstsfeer op de hoofdschool.
10 februari 2023: Take-away/kaas- en wijnavond op de hoofdschool.
20-24 maart 2023: ‘week van de grootouders’ op de vestigingen.
6 mei 2023: eerste communie in de Sint-Martinuskerk.
20 mei 2023: heilig vormsel in de Sint-Martinuskerk.
De inschrijfavond voor deze sacramenten zal plaatsvinden in de kerk van Gavere eind september.
5 juni tot en met 9 juni 2023: bosklassen voor de derde graad.
17 juni 2023: schoolfeest.

