Gekende data schooljaar 2017 – 2018
Beste ouders,
Graag zouden wij jullie net als andere jaren ook dit jaar een nieuwsbrief maken met alle data voor volgend schooljaar.
Zoals jullie weten staat ons komend schooljaar een grote uitdaging te wachten; de verhuis naar onze gloednieuwe
gebouwen. Daardoor kunnen we een aantal data nog niet meegeven; oudercontacten, culinaire wandeling en zelfs de
lokale verlofdagen kunnen we momenteel nog niet definitief vastleggen.
De verhuis van de kleuterschool verwachten we in de periode midden oktober, de verhuis van de lagere
school verwachten we een 6-tal weken later.

Info begin schooljaar L2, L3, L4 en L5

Info begin schooljaar kleuters, L1 en L6

L2: dinsdag 5 september om 18u30
L3: dinsdag 5 september om 19u15
L4: dinsdag 5 september om 20u
L5: donderdag 31 augustus om 20u

De ouders van de kleuters, L1 en L6 worden verwacht op
dinsdag 29 aug. om 19u op de kleuterspeelplaats.
Mogen wij vriendelijk maar met aandrang vragen om die
avond geen kinderen mee te brengen.
19u00: bekendmaking klasverdeling
19u10: verwelkoming door directie en oudercomité
19u30: info in de klas bij de nieuwe juf of meester
20u15: een glaasje bij het oudercomité

Puntenboekjes en rapporten
Klein rapport september (L5-L6): vrijdag 29 september
Klein rapport oktober: vrijdag 27 oktober
Klein rapport november: donderdag 30 november
Groot rapport december: vrijdag 22 december
Klein rapport februari: vrijdag 9 februari
Groot rapport maart: vrijdag 30 maart
Klein rapport mei: donderdag 31 mei
Groot rapport juni: woensdag 27 juni

Activiteiten en feestelijkheden
Zaterdag 23 september: scholencross Wachtebeke
Vrijdag 1 december: Sinterklaas komt in de klas
18 - 24 decmber: Music for life
Datum sneeuwklassen 14 - 22 maart 2018 (onder voorbehoud)
Vrijdag 23 maart: sportdag kleuters
Zaterdag 24 maart: peuteropendeurdag
Zaterdag 2 juni: schoolfeest 2018
Donderdag 21 juni: proclamatie kleuters
26 - 27 juni: sporttweedaagse L4
Donderdag 28 juni: proclamatie L6
Vrijdag 29 juni: einde schooljaar (tot 12u!)

Communies en lentefeest
Plechtige communie: zaterdag 28 april 2018
Eerste communie: zaterdag 19 mei 2018
Lentefeest: zondag 20 mei 2018

Vrije dagen
Maandag 16 oktober (pedagogische studiedag)
Vermoedelijk begin december: pedagogische studiedag
(2de verhuisweekend)

Maandag 30 april 2018 (lokale verlofdag)
Woensdag 9 mei 2018 (lokale verlofdag)

Vakanties
herfstvakantie: 30 oktober t.e.m. 5 november 2017
wapenstilstand: (zaterdag) 11 november 2017
kerstvakantie: 25 december t.e.m. 7januari 2018
krokusvakantie: 12 februari t.e.m. 18 februari 2018
paasvakantie: 2 t.e.m. 15 april 2018
Dag van de arbeid: dinsdag 1 mei 2018
Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018
Pinkstermaandag: 21 mei 2018
grote vakantie: start op vrijdag 29 juni om 12u00
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Volg de agenda online op www.vlinderdreef.be of op de Gimme-pagina van GBS De Vlinderdreef.

