Belangrijke data voor het schooljaar 2017 -2018
Zomervakantie 2017 :
School
De school is tijdens de vakantie geopend van 3 tot en met 7 juli en van 16 tot en
met 31 augustus, telkens van 9 u tot 16 u.
Op dinsdag 4 juli van 9 uur tot 18.30 u.
CLB
Het CLB is tijdens de vakantie open tot en met 14 juli en vanaf 16
augustus telkens van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.
Het is aangeraden om een afspraak te maken tijdens de vakantieperiode.

Woensdag 12 / 7:

Vertrek Italiëkamp eerstes

Zondag 23 / 7:

Thuiskomst Italiëkamp eerstes

Donderdag 24 / 8: bijkomende proeven (8u30)
Vrijdag 25 / 8:

bijkomende proeven (8u30)

Dinsdag 29 / 8:

deliberaties bijkomende proeven

Schoolvakanties en vrije dagen
Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november
Wapenstilstand: zaterdag 11 november
Kerstvakantie: van maandag 25 december tot en met zondag 7 januari
Krokusvakantie: van maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari
Paasvakantie: van maandag 2 april tot en met zondag 15 april
Facultatieve vrije dag: maandag 30 april
Dag van de arbeid: dinsdag 1 mei
O.L.H. Hemelvaart: donderdag 10 en vrijdag 11 mei
Pinkstermaandag: maandag 21 mei

Voorlopige kalender eerste trimester 2017- 2018:
September
Vrijdag 1:

Maandag 4:
Dinsdag 5:
Maandag 11:
Dinsdag 12:
Woensdag 13:
Woensdag 20:
Dinsdag 26:
Woensdag 27:
Donderdag 28:
Zaterdag 30:

Eerste schooldag
De leerlingen van de 1ste en 2de graad worden verwacht in de
Kloosterstraat. De leerlingen van de 3de graad gaan naar de
Collegestraat.
9.00 uur: eerste jaar
9.30 uur: tweede jaar
10.15: uur: derde en vijfde jaar
11.00 uur: vierde en zesde jaar
Eerste schooldag eindigt ongeveer om 14.30 uur
Onthaaldag 1ste jaar
Tweedaagse aan zee voor leerlingen van het derde jaar
Tweedaagse aan zee voor leerlingen van het derde jaar
Schoolfotograaf
Sportdag
Klassenraad - vrijaf voor de leerlingen
Posterbeurs
Uitstap Bastion VIII voor 4 ASO (VM) en 4 STW (NM)
Naamdag Heilige Vincentius
Infoavond ouders 1ste jaar (19u)
start uitwisseling Sicilië voor 6 ASO

Oktober:
Dinsdag 10:
Dinsdag 17:
Donderdag 19:

Infoavond rond uitwisseling en cultuurreis (ouders vijfde jaar)
Poëzievoorstelling ‘doodgewoon’ voor eerste graad
Youca Action Day (vierde jaar)

Belangrijke data 2e semester
Tweedaagse projectdagen of excursie voor alle leerlingen 7 en 8 februari
Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen
9 februari

