
 

 

 

 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2022-2023 
 
 

 

• Infoavond kleuters & lager : dinsdag 13 september 2022 (kleuters start om 18.30u /lager start 

om 19.15u) 

• Schoolfotograaf* : donderdag  13 oktober 2022 

• TOVERBOON@thegriezelmovie*:  21 oktober 2022  

• Sint-Maarten op school : donderdag  10 november 2022 

• Openschooldag :  zondag 12 februari 2023  (van 10.00u tot 13.00u)  

• Carnavalsfeest voor de kleuters (VM) en leerlingen van de lagere school (NM) :  vrijdag 17 

februari 2023 

• Plechtige communie (leerlingen L6) onder voorbehoud en te bevragen bij pastoor De Craene: tijdens het weekend van 28 en 

29 april – exacte dag en uur is nog niet gekend 

• Groot lentefeest (daguitstap voor Zedenleer leerlingen van L6): datum nog niet gekend 

• Klein lentefeest (daguitstap voor Zedenleer leerlingen L1): 19 maart 2023 (aanpassing!) 

• Eerste communie : omdat er een graadsklas wordt ingericht voor de vakken van 

Levensbeschouwing  is er geen eerste communie in 2023. Deze zal doorgaan in 2024 voor de 

leerlingen die dan in het eerste en tweede leerjaar zitten. 

• Schoolfeest* : zondag  4 juni 2023  

• Alles op wieltjes : woensdag  28 juni 2023 (VM) 

• Afscheidsfeestje K3 +L6: 23 juni 2023 (start 18.15u enkel voor ouders en leerlingen van L6 en 

K3) 

• Subtropisch zwemmen voor leerlingen van de lagere school: vrijdag 30 juni 2023 

 

Openklasmomenten pandaklas (10.45u – 12.00u) = wenmoment voor peuters die instappen 

tijdens het schooljaar. 

  

 donderdag 20 oktober 2022 

 donderdag 15 december 2022 
 donderdag 9 februari 2023 
       donderdag 11 mei 2023  
       donderdag 22 juni 2023 (voor de kinderen die starten op 1 september 2024)  

 
Individuele Oudercontacten lager +kleuter : 8 december 2022  (met ouderbar*) – 23 maart 2023 
(op vraag + voorlopig advies secundair onderwijs voor L6)  – 29 juni 2022 (met ouderbar*)  
 

Rapporten voor de lagere school :  

 8 december 2022    
 16 maart 2023 
 29 juni 2023 
 
 
*deze activiteiten gaan door in samenwerking met de oudervereniging.  

 


