
               

 

 

Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2022-2023 
 

  

 

1 Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

 

 Klusjesdag: maandag 29 augustus 2022 (of eventueel 30 augustus  reserve) 

 
Oproep van het oudercomité ! 

Het oudercomité organiseert op maandag 29 augustus 2022 een klusjesavond op de school. We starten om 18 uur en stoppen ten 

laatste om 21uur. Er wordt voor een hapje en een drankje gezorgd. Tijdens deze klusjesavond  gaan we  er voor zorgen dat alles 

proper is. 

 

Kan je je vrijmaken op maandag 29 augustus (of 30 augustus  reserve) en voel je je geroepen om een handje toe te steken?  

Ben je goed in allerlei klusjes? Of je hebt gewoon zin om mee te helpen?  

Laat het dan weten via mail:  oudercomité.sintdonatus@gmail.com  tegen ten laatste 18 augustus 2021 

 

 Onthaalavond: dinsdag 30 augustus 2022 van 18.30 tot 20 uur 

 Eerste schooldag: donderdag 1 september 2022 

 Eerste klassikale oudercontacten: dinsdag 6 september 2022        - om 19 uur (3de - 4de)  

                              - om 20 uur ( 5de - 6e) 

                   woensdag 7 september 2022   - om 19 uur (kleuters) 

                              - om 20 uur (1ste - 2de lj)    

2 Vrije dagen van het eerste trimester 

 Pedagogische studiedag: vrijdag 30 september 2022 - GEEN OPVANG 

 Facultatieve verlofdag: maandag 10 oktober 2022 - GEEN OPVANG 

 Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022 

 Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 - GEEN OPVANG 

 Pedagogische studiedag: woensdag 16 november 2022 - GEEN OPVANG 

 Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 

 

3 Vrije dagen van het tweede trimester 

 Krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023 

 Pedagogische studiedag: woensdag 15 maart 2023 - GEEN OPVANG  

 Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023 

 

4 Vrije dagen van het derde trimester 

 Pedagogische studiedag: woensdag 26 april 2023 - GEEN OPVANG  

 Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023 -  GEEN OPVANG 

 O.-H.-Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 - GEEN OPVANG 

 Brugdag: vrijdag 19 mei 2023 - GEEN SCHOOL / GEEN OPVANG 

 Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023 - GEEN OPVANG 

 Facultatieve verlofdag: dinsdag 30 mei 2023 - GEEN OPVANG 

 Einde schooljaar: vrijdag 30 juni 2023  (tot 11.40 uur) 

 

5 De zomervakantie: van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023 

 

 

 

 
 

 

 

Opgelet: tijdens de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen wordt er geen opvang georganiseerd. 


