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NIEUWSBRIEF KALENDER 2022-2023 

 
Beste ouders, 
 

Ondertussen is onze planning voor het nieuwe schooljaar klaar. Langs deze weg willen wij de 
data van vakantiedagen, pedagogische werkdagen, schoolactiviteiten, … meegeven.  Zet alvast 
alle data in jullie agenda, zo kunnen jullie eveneens jullie agenda plannen. Dank je wel voor de 
fijne samenwerking gedurende het voorbije schooljaar.  
 

Hartelijke groeten,  
 

Myriam Monstrey 
directeur 

 
BELANGRIJKE DATA! 

 

maandag 29 augustus: open deur te Snellegem van 17.00 uur tot 19.00 uur 
 

dinsdag  30 augustus: open deur te Zerkegem van 17.00 uur tot 19.00 uur 
 

donderdag 1 september: start nieuwe schooljaar  
 

woensdag 28 september: pedagogische werkdag. Vrije dag voor de kinderen. 
 

donderdag 6 oktober: start verkoop kaasbolletjes in beide afdelingen 
 

woensdag 12 oktober: vrije dag 
 

vrijdag 21 oktober: einde verkoop kaasbolletjes in beide afdelingen 
 

week van 24 oktober t.e.m. 28 oktober: oudercontact voor alle teams van beide afdelingen  
 

zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november: herfstvakantie 
 

vrijdag 11 november : vrije dag. 
 

maandag 21 november: start bosklassen voor nestje 5 en 6 van beide afdelingen 
 

vrijdag 25 november: einde bosklassen voor nestje 5 en 6 van beide afdelingen 
 

maandag 5 december:  Sinterklaasfeest  in beide afdelingen 
 

zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari 2023: kerstvakantie 
 

maandag 16 januari: start proeven team 4 
 

woensdag 25 januari: einde proeven team 4 
 

maandag 30 januari: pedagogische werkdag 
 

maandag 6 februari: sportdag voor team 1 en 2 van beide afdelingen (halve dag) 
 

week van 31 januari t.e.m. 3 februari: oudercontact voor team 4 van beide afdelingen 
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week van 13 februari t.e.m. 17 februari: oudercontact voor team 2 en team 3 van beide 
afdelingen. 
 

zaterdag 18 februari tot en met zondag 26 februari: krokusvakantie 
 

week van 13 maart t.e.m. 17 maart: oudercontact voor team 1 van beide afdelingen 
 

zaterdag/zondag 25/26 maart: musical voor beide afdelingen 
 

maandag 27 maart: vrije dag 
 

zaterdag 1april tot en met zondag 16 april: paasvakantie 
 

vrijdag 21 april : opendeur nieuwe leerlingen te Snellegem (17.00 uur tot 19.00 uur) 
 

zaterdag 22 april: opendeur nieuwe leerlingen te Zerkegem (10.00 uur tot 12.00 uur) 
 

maandag 1 mei: vrije dag  
 

maandag 8 mei: sportdag voor team 3 en team 4 van beide afdelingen 
 

zaterdag 13 mei: H. Vormsel te Snellegem voor beide afdelingen 
 

woensdag 17 mei: vrije dag 
 

donderdag 18 mei: vrije dag, O.L.H.-Hemelvaart 
 

vrijdag 19 mei: vrije dag 
 

maandag 29 mei: vrije dag, Pinksterenmaandag 
 

zaterdag 3 juni: eerste Communie te Zerkegem voor beide afdelingen 
 

dinsdag 13 juni: start proeven nestje 3 + team 4 
 

vrijdag 23 juni: einde proeven nestje 3 + team 4  
 
dinsdag 27 juni - groeifeest voor beide afdelingen 
                         - receptie einde schooljaar te Snellegem 
 

woensdag 28 juni: diploma-uitreiking 6de leerjaren te Snellegem 
 

donderdag 29 juni: receptie einde schooljaar te Zerkegem 
 

vrijdag 30 juni  (’s middags) tot en met donderdag 31 augustus: zomervakantie 
 

dinsdag 29 augustus: open deur te Snellegem van 17.00 uur tot 19.00 uur 
 

woensdag  30 augustus: open deur te Zerkegem van 17.00 uur tot 19.00 uur 
 
 
 


