
SEPTEMBER : de klasboom / iedereen telt / verschillende vogels 

01.09  start van het nieuwe schooljaar 

09.09  INFO-avond om 16u00 (kinderen mogen gratis in de opvang blijven) 

13.09  start van de mobiliteitsactie 

23.09  Personeelsvergadering 1 — geen studie 

24.09  eucharistie: startviering 

   

OKTOBER: de vredesboom /  wat kan ik voor je doen? / hartje vredeshut 

04.10  FACULTATIEF VERLOF 1 — geen school / geen opvang 

05.10  dag van de leraar 

12.10  dag van de kinderverzorger 

13.10  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 1– geen school / opvang met inschrijving 

25.10  Leerrapport lagere school  

  Personeelsvergadering 2 — geen studie 

NOVEMBER: de treurboom / troost zoeken en vinden / afgevallen blad 

01.11 - 07.11 Herfstvakantie / geen opvang 

11.11  Wapenstilstand - geen school / geen opvang 

19.11  Dag van de grootouders op school 

DECEMBER: de kerstboom / licht voor elkaar / licht 

02.12  Personeelsvergadering 3 — geen studie 

06.12  Sinterklaas 

20.12  oudercontactavond start om 15u50 

  Leef– en leerrapport kleuter– en lagere school 

23.12  eucharistie: kerstviering 

24.12  school tot 12u! Geen opvang na 12u. 

25.12  - 09.01  Kerstvakantie / geen opvang 



JANUARI 2022: de wensboom / God heeft een droom over jou! / schommel 

14.01  Personeelsfeest scholengemeenschap BruNo - geen studie 

18.01  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 2 – geen school / opvang met inschrijving 

31.01  dag van de directeur 

 

FEBRUARI: de knuffelboom / samen sta je sterker! / knuffel 

16.02  FACULTATIEF VERLOF 2 — geen school / geen opvang  

21.02  Personeelsvergadering kleuterschool 4 — wel studie 

22.02  Personeelsvergadering lagere school 4 — geen studie 

28.02 - 06.03 Krokusvakantie / geen opvang 

MAART: de wereldboom / de wereld delen / de wereldbol 

07.03  Leerrapport 

18.03  PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  3– geen school / opvang met inschrijving 

28.03  Personeelsvergadering lagere school 5 — geen studie 

29.03  Personeelsvergadering kleuterschool 5 — wel studie 



APRIL: de levensboom / een nieuwe kans geven / verband 

04.04 - 18.04 Paasvakantie /  geen opvang 

19.04  eucharistie: paasviering 

21.04  dag van de secretar(is)esse, boekhoudster,  

      preventie-adviseur en ICT-co 

 

MEI: de meiboom / zeg wat je doet en doe wat je zegt / kleurrijke linten 

08.05  moederdag 

09.05  Personeelsvergadering lagere school 6 — geen studie 

10.05  Personeelsvergadering kleuterschool 6 — wel studie 

16.05  Leerrapport lagere school 

21.05 SCHOOLFEEST 

23.05  schoolreis lagere school 

24.05  schoolreis kleuterschool 

25.05  FACULTATIEF VERLOF 3 — geen school / geen opvang  

26.05 + 27.05 O.L.H. Hemelvaart + brugdag — geen school / geen opvang 

JUNI: de palmboom /  tijd voor elkaar /  hangmat 

06.06  Pinkstermaandag — geen school / geen opvang  

12.06  vaderdag 

16.06  Personeelsvergadering 7 — geen studie 

20.06  dag onderhoudspersoneel en klusjesman 

27.06  galabal — nieuwe klasverdeling 

28.06  oudercontact vanaf 15u50 met leef– en leerrapport kl/la 

29.06  eucharistie: eindejaarviering 

30/06 school tot 12u! Personeelsvergadering 8 — geen studie 


