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KALENDER SCHOOLJAAR 2018-2019 
 

ma 20 augustus    het secretariaat van de school is terug open  

     maandag, woensdag en vrijdag : 9 – 12 uur 

     dinsdag en donderdag : 14 – 20 uur 

     zaterdag : 10 – 12 uur  

do 30 augustus    onthaaldag tussen 17.30 uur en  20.00 uur 

ma 3 september   eerste schooldag vanaf 8.30 uur 

woe 5 september   infoavond kleuterschool 

woe 12 september   schoolfotograaf 

woe 19 september   scholencross  

woe 26 september   pedagogische studiedag 

zo 7 oktober    schoolfeest Sint-Jozefsschool  

woe 10 oktober   pedagogische studiedag 

vrij 19 oktober    dag van de jeugdbeweging 

zat 27 okt t/m zon 4 november   herfstvakantie  

zon 11 november   wapenstilstand 

di 13 en don 15 november  oudercontacten 

zat 17 november   peuterkijkdag van 9.30 uur – 12.00 uur 

ma 26 november   lokale verlofdag 

do 6 december     Sinterklaas op bezoek  

zat 15 en zon 16 december   kerstdorp in Latem  

vrij 21 december   levende kerststal door de leerlingen van het 4de leerjaar  

zat 22 dec t/m zon 6 januari  kerstvakantie  

woe 6 februari    pedagogische studiedag 

vrij 22 februari    lokale verlofdag 

di 26 en don 28 februari   oudercontacten  

zat 2 februari t/m zon 10 maart  krokusvakantie  

ma 11 maart t/m vrij 29 maart  projectweken 

zat 16 maart    nacht van de ouders 

zat 23 maart    peuterkijkdag van 9.30 uur – 12.00 uur 

zat 6 april t/m ma 22 april  paasvakantie  

zo 28 april    activiteit georganiseerd door de ouderraad (voormiddag) 

woe 1 mei    feest van de arbeid 

vrij 3 mei    grootouderfeest 

ma 6 mei t/m vrij 10 mei  Plattelandsklas voor 5de en 6de leerjaar 
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za 18 mei     Eerste Communie om 16.00 uur 

zat 25 mei    schoolfeest Sancta Maria  

don 30 mei t/m zon 2 juni   hemelvaartvakantie  

zat 1 juni    Vormsel om 14.30 uur 

zon 9 juni     Pinksteren  

ma 10 juni     pinkstermaandag  

woe 12 juni    peuterkijkdag van 9.00 uur – 11.00 uur 

vrij 21 t/m zat 22 juni   sleepover 6de leerjaar 

ma 24 juni    creadag 

di 25 juni    proclamatie 3de kleuterklas om 14.15 uur 

woe 26 juni     afscheidsreceptie 6de leerjaar om 19.30 uur 

vrij 28 juni     laatste schooldag tot 11.20 uur 

      oudercontact van 13.00u tot 15.00u  

 

 

 

Vergaderingen ouderraad Sint-Jozef 

 

ma 27 augustus om 20.00 uur 

di 18 september om 20.00 uur 

woe 17 oktober  om 20.00 uur 

don 22 november om 20.00 uur  

ma 10 december om 20.00 uur 

di 22 januari om 20.00 uur  

woe 20 februari om 20.00 uur 

do 21 maart om 20.00 uur 

ma 29 april om 20.00 uur 

woe 12 juni om 20.00 uur 
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