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Op donderdag 30 september gingen de Zeesterrenklas en de Eilandklas op avontuur. Met hun 
rubberlaarzen en vuile kleren aan, trokken ze naar de boerderij. En wat voor een boerderij! De 
leerlingen mochten er stoeien met de zwijntjes of knuffelen met de konijnen. Ze borstelden paarden 
en geitjes en picknickten onder een grote boom. En alsof dat nog niet genoeg was! In de namiddag 
kregen de kinderen een privé gidstour in ’t Schaaphof. De bioboerderij in Landegem waar we lekkere 
groentjes mochten plukken, om er daarna soep van te maken. 

Kortom, het was een fantastische dag vol gezonde buitenlucht!! 
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Proficiat aan onze 1ste communicanten: Zeno, Alexander en Dylan! 
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Op 31 oktober is het Halloween! Kleur deze prent om je kamer te versieren. 
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30 oktober tot 7 november : HERFSTVAKANTIE 

donderdag 11 november : VRIJAF (Wapenstilstand) 

vrijdag 12 november : VRIJAF (facultatieve verlofdag) 

woensdag 24 november : VRIJAF (pedagogische studiedag voor de leerkrachten) 

25 december tot 9 januari : KERSTVAKANTIE 

dinsdag 25 januari : OUDERCONTACT 16u-19u 

woensdag 26 januari : VRIJAF (pedagogische studiedag voor de leerkrachten) 

26 februari tot 6 maart : KROKUSVAKANTIE 

vrijdag 11 maart : VRIJAF (pedagogische studiedag voor de leerkrachten) 

zondag 27 maart : SCHOOLFEEST 

woensdag 30 maart tot vrijdag 1 april : OPENLUCHTKLASSEN 

2 tot 17 april : PAASVAKANTIE 

maandag 18 april : VRIJAF (paasmaandag) 

maandag 2 mei : VRIJAF (facultatieve verlofdag) 

donderdag 26 mei : VRIJAF (OLH Hemelvaart) 

vrijdag 27 mei : VRIJAF (brugdag) 

maandag 6 juni : VRIJAF (pinkstermaandag) 

maandag 27 juni : OUDERCONTACT 16u-19u 

1 juli tot 31 augustus : ZOMERVAKANTIE 


