
 

 

SCHOOLKALENDER 2022-2023 

     Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen  

         donderdag 1 september 2022  

 

 

 

 

Infoavonden  

dinsdag 30 augustus 2022    

20.00 tot 22.00u                 infoavond KSA + K1 

maandag 5 september 2022    

19.30 tot 21.00u      infoavond K2 + L4 

20.30 tot 22.00u      infoavond L1 

dinsdag 6 september 2022       

19.30 tot 21.00u                infoavond K3 + L3 

20.30 tot 22.00u                infoavond L5 

donderdag 8 september 2022    

            19.30 tot 21.00u                 infoavond L2 + L6 

 

 

1ste trimester 

 

Vrije dagen                                                                                                        

° vrij 7 oktober     facultatieve verlofdag 

° ma 31 okt tot en met zo 6 nov  herfstvakantie  

° vrij 11 november                 vrijaf  (Wapenstilstand) 

° ma 5 december   pedagogische studiedag 

° ma 26 december - zo 8 januari             kerstvakantie   

 

 

Belangrijke data  

di 6 september                L5 en L6: “8 van Brasschaat” 

vrij  9 september                                     Schoolfoto’s lagere school   

vrij 16 september                                    Schoolfoto’s kleuterschool 

vrij 23 september                                    Schoolfoto’s gezin  

zo 2 oktober     jeugddag 

woe 5 oktober     Dag van de leerkracht 

vrij 21 oktober                                         Dag van de jeugdbeweging   

vrij 21 oktober     Rapport 1 

ma 24 oktober – vrij 28 oktober              Ruimteklassen L6 

di 25 oktober     oudercontacten  (uitgez. L6) 

do 27 oktober     oudercontacten  (uitgez. L6) 



 

ma 7 november                instapmoment speelklas 

di 8 november                                        Oudercontacten L6  

do 10 november                           Oudercontacten L6  

ma 19 december – woe 21 december Zeeklassen L4 

 

 

2de trimester 

 

Vrije dagen  

 

° vrij 27 januari                pedagogische studiedag  

° ma 30 januari      facultatieve verlofdag 

° ma 20 februari – zo 26 februari krokusvakantie  

° ma 3 april t.e.m. zo 16 april   paasvakantie  

  

 

Belangrijke data  

ma 9 januari    instapmoment speelklas 

do 26 januari    Rapport 2 

woe 1 februari                instapmoment speelklas 

do 2 februari     boekenbeurs op school  15u30 – 20u00 

vrij 3 februari     boekenbeurs op school   15u30 – 20u00 

vrij 3 februari    Lichtjestocht 

di 28 februari                 oudercontacten (digitaal) 

woe 1 maart                                            oudercontacten (digitaal)  

do 2 maart                                               oudercontacten (digitaal)                                           

vr 19 februari     carnaval op school (KS en LS) 

ma 27 februari      instapmoment speelklas 

 

 

3de  trimester 

 

Vrije dagen 

° ma 1 mei     vrijaf (Dag van de Arbeid) 

° woe 17 mei     Pedagogische studiedag 

° do 18 en vr 19 mei   O.H.-Hemelvaart = vrijaf  

° ma 29 mei       Pinkstermaandag  = vrijaf  

° za 1 juli    start van de zomervakantie  

 

 

Belangrijke data  

ma 17 april                                              instapmoment speelklas 

za 22 april  1ste communie 

vrij 28 april  Rapport 3 

di 9 mei                            oudercontacten LS 



 

do 11 mei                                               oudercontacten LS 

ma 20 mei                                               instapmoment speelklas 

ma 22 mei – vrij 26 mei  sportweek 

do 30 mei   oudercontact KS 

do 1 juni  oudercontact KS 

woe 7 juni tot 9 juni                                Vredesklassen L5 

do 22 juni                                               afscheid K3 

za 24 juni                           midzomerconcert 

di 27 juni                 Ludgardisdag  

do 29 juni    Afscheid L6 

vrij 30 juni                            Rapport 4 

laatste schooldag tot 12u10  

oudercontacten  14u00 – 15u30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


