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VERLOFDAGEN SCHOOLJAAR 2011 – 2012
ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2011 - 2012
EERSTE TRIMESTER
► maandag 5 september 2011 om 19u: infoavond
► woensdag 5 oktober 2011: sponsorloop 1ste graad
► zondag 9 oktober 2011: eetdag
► woensdag 12 oktober 2011: sponsorloop 2de + 3de graad
► woensdag 19 oktober 2011: opendeurdag ’t Sprongetje
► dinsdag 25 oktober 2011: grootoudersfeest kindertuin wijkschool
► woensdag 26 oktober 2011: grootoudersfeest kindertuin hoofdgebouw
► donderdag 27 oktober 2011: ouderavond 1ste lj + op afspraak
► herfstvakantie van zaterdag 29 oktober t/m zondag 6 november 2011
► vrijdag 11 november 2011: Wapenstilstand: vrije dag
► vrijdag 2 december 2011: Sinterklaas komt op bezoek
► maandag 5 december 2011: pedagogische studiedag voor de leerkrachten
► woensdag 7 december 2011: opendeurdag ’t Sprongetje
► dinsdag 22 december 2011: ouderavond lagere school
► vrijdag 23 december 2011: namiddag geen school
► kerstvakantie van zaterdag 24 december 2011 t/m zondag 8 januari 2012

TWEEDE TRIMESTER
► woensdag 8 februari 2012: opendeurdag ’t Sprongetje
► vrijdag 17 februari 2012: carnavalsfeest
► krokusvakantie van zaterdag 18 februari t/m zondag 26 februari 2012
► zondag 4 maart 2012: opendeurdag Campus Van Eyck
► woensdag 7 maart 2012: pedagogische studiedag voor de leerkrachten
► vrijdag 16 maart 2012: kienavond
► woensdag 28 maart 2012: opendeurdag ’t Sprongetje
► donderdag 29 maart 2012: ouderavond
► vrijdag 30 maart 2012: paasontbijt
► paasvakantie van zaterdag 31 maart t/m zondag 15 april 2012

DERDE TRIMESTER
► donderdag 1 mei 2012: Feest van de Arbeid
► zondag 6 mei 2012: Lentefeest
► donderdag 10 mei 2012: moederfeest kindertuin wijkschool
► vrijdag 11 mei 2012: moederfeest kindertuin hoofdgebouw
► zondag 13 mei 2012: communie Maaseik + Wurfeld + ‘t Ven
► donderdag 17 mei 2012: Hemelvaartsdag: vrije dag
► vrijdag 18 mei 2012: brugdag
► maandag 21 mei t/m vrijdag 25 mei 2012: stadsklassen
► maandag 28 mei 2012: Pinkstermaandag
► maandag 11 juni + dinsdag 12 juni 2012: plattelandsklassen
► vrijdag 22 juni 2012: schoolfeest
► maand juni: schoolreizen
► dinsdag 26 juni 2012: ouderavond
► donderdag 28 juni 2012 om 18u: proclamatie 6de leerjaar
► vrijdag 29 juni 2012 om 11u30: proclamatie 3de kindertuin
► start van de vakantie

