
 

 

08/01 personeelsvergadering: er is geen studie,  

 wel opvang 

16/01 pedagogische studiedag 

 geen school, wel opvang op school 

31/01 personeelsvergadering: er is geen studie,  

 wel opvang 

11/02 personeelsvergadering: er is geen studie,  

 wel opvang 

13/02 facultatieve verlofdag 

 geen opvang op school 

15/02 rapport lager 

04/03-10/03 = KROKUSVAKANTIE 

19/03 personeelsvergadering: er is geen studie,  

 wel opvang 

27/03 pedagogische studiedag– geen school,  

 wel opvang  

04/04 eucharistieviering in de kerk van N.O.H. 

05/04 rapport lager 

08/04-22/04 = PAASVAKANTIE  

(Pasen 21/04 en Paasmaandag 22/04) 

 

 

 

Soms verandert er eens een afspraak en  

willen we u graag  tijdig informeren via onze 

website www.leoxiii.be  

 

 

03/09 eerste schooldag met een  NIEUW UURROOSTER 

  (zie bijlage) 

 We verwachten ALLE kinderen terug! 

11/09 algemene info-avond voor alle ouders 

20/09 personeelsvergadering: er is geen studie,  

 wel opvang 

21/09 9u eucharistieviering in de kerk van N.O.H. 

28/09 rapport lager  

01/10 facultatieve verlofdag 

 geen opvang op school 

16/10 personeelsvergadering: er is geen studie,  

 wel opvang 

26/10 rapport lager 

29/10-04/11 = HERFSTVAKANTIE 

 

 

 

07/11 pedagogische studiedag 

 geen school, wel opvang op school 

16/11 grootouderfeest 

26/11 Personeelsvergadering: er is geen studie,  

 wel opvang 

06/12 Sinterklaas 

 

 

20/12 rapport kleuter en lager  

 met oudercontact en kerstmarkt 

21/12 eucharistieviering in de kerk van N.O.H. 

24/12-06/01 = KERSTVAKANTIE 

 



 

 

28/04 communie/vormsel  

(na 2 jaren catechese) 

01/05 dag van de arbeid: vrijaf 

07/05 FOTOGRAAF 

16/05 personeelsvergadering: er is geen avondstudie, 

wel opvang 

24/05 rapport lager 

27-28/05 tijd voor schoolreis 

29/05 facultatieve verlofdag 

 geen opvang op school 

30/05 O.L.H. Hemelvaart +brugdag 31/05: vrijaf 

10/06 Pinkstermaandag: vrijaf 

18/06 personeelsvergadering: er is geen avondstudie, 

 wel opvang 

22/06 SCHOOLFEEST en eetfestijn 

 

 

25/06 Galabal voor K3A/B en L6A/6B 

 

 

 

27/06 eucharistieviering, rapport kleuter/lager met 

oudercontact. 

28/06 einde schooljaar om 12u stipt 

 Vakantie 1 juli t.e.m. 31 augustus 2019 

 

Info-avond voor de ouders van de 3de kleuter-

klassen wordt nog tijdig meegedeeld. 

Info-avond lager naar secundair onderwijs wordt 

niet op school gegeven. U wordt tijdig ingelicht via 

het CLB.  De leerlingen van 5de en 6de lj krijgen 

de info WEL op school.  

Voor inschrijvingen gaat u best regelmatig kijken 

op  www.inschrijveninbrussel.be. 

Het vernieuwde schoolreglement kan u terugvin-

den op onze schoolwebsite www.leoxiii.be 

Voorlopig voorzien we de volgende klassen met 

hun klasleerkrachten: 

K1Pa  juf Anja 

K1A juf Sandra-Annelies 

K1B juf Veerle 

K2A juf Hilde 

K2B juf Joke 

K3A juf Elke DC 

K3B juf Leslie 

L1A juf Sarah VL 

L1B juf Lana 

L1C juf Ellen 

L2A juf Heidi 

L2B juf Katrien 

L3A juf Julchen 

L3B juf Charline/Sarah B 

L4A juf Iris 

L4B juf Anja D/Kelly 

L5A juf Bieke 

L5B juf Elke Cl 

L6A meester Jonas 

L6B juf Candy 


