Vrije Basisschool Rinkeling
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Beste ouders,

Belangrijke data voor het schooljaar 2019-2020 :

ma. 2 september

:

Eerste schooldag

woe. 4 september

:

Misviering

di. 10 september

:

Infoavond

za. 14 september

:

Schoolfeest in de Gemeentelijke feestzaal

ma. 16 september

:

Sportieve ontmoetingsdag

vrij. 20 september

:

Verkeersactie ‘Strapdag’

ma. 23 tot woe. 25 september : Stadsklassen te Gent voor de 6e klas
di. 24 september
di. 24 september

:

Vergadering ouderraad
:

Scholencross te Merchtem

ma. 30 september

:

Verlof

woe. 9 oktober

:

Pedagogische studiedag

vrij. 11 oktober

:

Vergadering leerlingenraad

za. 12 en zo. 13 oktober :

Eetfestijn van de parochie

woe. 16 oktober

:

Dag van de jeugdbeweging

vrij. 18 oktober

:

Fotograaf

woe. 23 oktober

:

Oudercontact en rapport
Oudercafé van de ouderraad

do. 24 oktober

:

In de bib een ouderavond rond beginnend lezen

vrij. 25 oktober

:

Frieten

week van 12 tot 15 november :

week van het Gezond ontbijt

di. 12 november

:

Ontmoeten we de dieren van de Axenroos

woe. 20 november

:

Pedagogische studiedag

vrij. 22 november

:

Grootouderfeest

vrij. 29 november

:

Start Kerstrozenverkoop

Rodeneuzendag

vrij. 6 december

:

Sinterklaasfeest

ma. 9 december

:

Begin examens

vrij. 13 december

:

Vergadering leerlingenraad
Ophalen kerstrozen

vrij. 20 december

:

Misviering
Frieten
Rapport

do. 9 januari

:

Ontmoeten we de dieren van de Axenroos

ma. 20 januari

:

Start Wafelverkoop

week van 20 tot 24 januari :

Sportklassen te Herentals voor de 5e klas

zo. 26 januari

:

Nieuwjaarsreceptie ‘Brussegem verenigd’

woe. 29 januari

:

Oudercontact

vrij. 31 januari

:

Verlof

do. 6 februari

:

Vergadering ouderraad

vrij. 7 februari

:

Vergadering leerlingenraad

woe. 12 februari

:

Pedagogische studiedag

vrij. 14 februari

:

Verdelen wafelverkoop

vrij. 21 februari

:

Frieten
Carnaval
Rapport

week van 9 tot 13 maart : Week van de lente
za. 14 en zo. 15 maart

:

Eetfestijn ouderraad

do. 2 april

:

Frieten

vrij. 3 april

:

Misviering
Vastenvoettocht

woe. 22 april

:

Pedagogische studiedag

do. 23 april

:

Buitenspeeldag

vrij. 24 april

:

Vergadering leerlingenraad

di. 28 april

:

Ontmoeten we de dieren van de Axenroos

woe. 29 april

:

Oudercontact + rapport

week van 27 april tot 8 mei :

Boekenweek

vrij. 8 mei

:

boekenbeurs

di. 11 mei

:

Vergadering ouderraad

zo. 17 mei

:

10.30 u. : Eerste Communie

di. 19 mei

:

Sleep-in voor de derde kleuterklassers

vrij. 5 juni

:

Vergadering leerlingenraad (’s middags)

ma. 15 juni

:

Begin examens

di. 23 juni

:

Lus rond Merchtem (1 – 2 – 3)

woe. 24 juni

:

Doorschuifdag

do. 25 juni

:

Openklascontact en rapport

vrij. 26 juni

:

Rinkelfuif door de ouderraad

ma. 29 juni

:

Lus rond Merchtem (4 – 5 – 6)

di. 30 juni

:

Misviering

Noteer deze data alvast in jullie agenda !

