
do 01/09  : begin van het schooljaar met jaarthema  

do 08/09 : 19u30 algemene info-avond voor alle ouders ! 

vr 23/09 : 9u eucharistieviering kerk N.O.H.  

wo 28/09 : facultatieve vrije dag - er is geen toezicht op school 

vr 30/09 : rapport 1 lager  

za 01/10 : KIPPENFESTIJN op school 

 

wo 05/10 i.p.v. wo 12/10 : pedagogische studiedag- er is toezicht op school 

vr 21/10  : spelnamiddag met ouders/grootouders en kinderen van de 3de kl/1ste lj 

vr 28/10 : rapport 2 lager  

Herfstvakantie : van ma 31/10 t.e.m. zo 06/11  
Er is toezicht op school georganiseerd door Infano vzw. 

ma 07/11 : instapdag nieuwe kleuters 

vr 11/11 : Wapenstilstand-vrijaf– er is geen toezicht op school 

ma 28/11-8u tot 16/12-15u : inschrijving aangemelde broers en zussen  

    (! ook broers/zussen van geboortejaar 2015) 

di 15/11  : fotograaf op school 

di 15/11 : 19u30 info-avond voor de ouders van de 3de kleuterklassen. 

vr 18/11  : GROOTOUDERSFEEST voor de kleuters 

 

wo 30/11 : pedagogische studiedag -er is toezicht op school 

di 06/12 : Sinterklaas 

di 20/12 : open klasmoment voor nieuwe kleuters 

do 22/12 : 9u eucharistieviering kerk N.O.H., oudercontact en  

    rapport 3 lager + rapport 1 kleuter en kerstmarkt 

Kerstvakantie  : van ma 26/12 t.e.m. zo 08/01/17 

 

Info-avond lager naar secundair onderwijs wordt niet meer op school gegeven.  

U wordt tijdig ingelicht via het CLB.  

De leerlingen van 5de en 6de lj krijgen de info WEL op school. 

 

Gewijzigde kalender !  



ma 09/01-8u tot 03/02-15u : aanmeldingen nieuwe leerlingen via www.inschrijveninbrussel.be 

di 13/01 : spelnamiddag met ouders/grootouders en kinderen van de 3de kl/1ste lj 

wo 08/02 : pedagogische studiedag-er is toezicht op school 

do 23/02 : Carnavalsfeest 

    open klasmoment voor nieuwe kleuters 

vr 24/02 : rapport 4 lager 

Krokusvakantie : van ma 27/02 t.e.m. zo 05/03 
Er is toezicht op school georganiseerd door Infano vzw. 

ma 13/03-8u tot 31/03-15u : inschrijven aangemelde nieuwe leerlingen 

do 16/03 tot do 23/03 sneeuwklassen voor L5-L6 naar Valmeinier Frankrijk 

di 21/03 : spelnamiddag met ouders/grootouders en kinderen van de 3de kl/1ste lj 

vr 31/03 : rapport 5 lager 

Paasvakantie : van maandag 01/04 t.e.m. paasmaandag 17/04 

           Pasen : zondag 16 april 

di 18/04 : 9u eucharistieviering kerk N.O.H.  

zo 30/04 : eerste communie en vormsel in de kerk van N.O.H. 

ma 01/05 : vrijaf ! Dag van de arbeid-er is geen toezicht op school 

di 02/05 : facultatieve verlofdag-er is geen toezicht op school 

vr 05/05 : spelnamiddag met ouders/grootouders en kinderen van de 3de kl/1ste lj 

za 13/05 : SCHOOLFEEST voor kleuter- en lagere school  
do 18/05 : spelnamiddag met ouders en kinderen van de 3de kl/1ste lj 

vr 19/05 : rapport 6 lager 

ma 22/05-di 23/05 : schoolreizen kleuter/lager 

wo 24/05 : facultatieve vrije dag-geen toezicht op school 

do 25/05 + vr 26/05 : O.L.H.-Hemelvaart en brugdag-geen toezicht op school 

do 01/06 : start vrije inschrijvingen 

ma 05/06 : Pinkstermaandag-vrijaf-geen toezicht op school 

di 20/06 : sportdag lager 

di 27/06 : 9u eucharistieviering kerk N.O.H. 

  diploma-uitreiking laatstejaars en galabal 2017 

do 29/06 : oudercontact en rapport lager 7 + rapport 2 kleuter 

De zomervakantie vangt aan op vrijdag  30/06/2017 vanaf 12 u. 

Er is geen toezicht meer op school vanaf 12 u ! 

Soms verandert er eens een afspraak en willen we u 

graag  tijdig informeren via onze website www.leoxiii.be  


