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Lembeke 28 juni 2018 

 

 

EINDE SCHOOLJAAR – ENKELE AFSPRAKEN 
 

 

 

Bij het einde van het schooljaar is het wellicht goed om enkele afspraken te maken. 

 

Op vrijdagvoormiddag 29 juni om 10.30 u. is er een gebedsdienst voor de leerlingen van de lagere 

school. Ook ouders zijn van harte welkom. 

 

Die vrijdagmiddag 29 juni om 11.40 u. gaan alle leerlingen met vakantie. De gemeentelijke 

kinderopvang zal 's namiddags open zijn.  

 

De leerkrachten blijven van 13.30 u. tot 15.30 u. ter beschikking van de ouders voor 

oudercontacten. Om 15.30 u. is er voor de leerkrachten een laatste overlegmoment, bij het 

begin van de vakantie. Gelieve daar rekening mee te houden.  

 

De ouders van kinderen waarbij ernstige zorgen zijn vastgesteld, werden reeds vroeger 

uitgenodigd voor een persoonlijk contact met de leerkracht en / of de zorgcoördinator.  

 

Het nieuwe schooljaar start op maandag 3 september 2018.  

Volgende data liggen nu al vast: 

 

Dinsdag 28 augustus om 18.30 u. : Infoavond voor nieuwe ouders 

Maandag 3 september: Start schooljaar 2018-2019 

Donderdag 6 september: Infoavond derde en vierde leerjaar om 19.30 u.  

Maandag 10 september: Infoavond kleuterklassen om 19.30 u. 

Dinsdag 11 september: Infoavond vijfde en zesde leerjaar om 19.30 u. 

Donderdag 13 september: Infoavond eerste en tweede leerjaar om 19.30 u. 

Weekend 15 en 16 september: Speculoosfeesten 

Maandag 17 september: Eerste facultatieve vrije dag (speculoosfeesten) 

Woensdag 19 september: Toon je sportclub @ school 

Vrijdag 21 september: Scholenveldloop – SOCK Kaprijke (lager) 

Zaterdag 29 september: Papierslag Lembeekse Oudervereniging (LOV) 

Dinsdag 16 oktober: Eerste pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen) 

Zaterdag 27 oktober: Herfstvakantie tot en met zondag 4 november  

Zaterdag 24 november: Sinterklaastocht LOV  

Zaterdag 22 december: Kerstvakantie tot en met zondag 6 januari 

Woensdag 13 februari: Tweede pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen) 

Vrijdag 1 maart: Carnavalstoet 

Zaterdag 2 maart: Krokusvakantie tot en met zondag 10 maart 
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Zaterdag 6 april: Paasvakantie tot en met maandag 22 april 

Woensdag 1 mei: Feest van de arbeid (vrijaf) 

Zondag 5 mei: Schoolfeest 

Zondag 12 mei: Moederdag 

Maandag 20 mei: Zeeklassen tweede leerjaar tot en met vrijdag 24 mei 

Donderdag 30 mei: Hemelvaartweekend tot en met zondag 2 juni 

Vrijdag 7 juni: Tweede facultatieve vrije dag 

Zondag 9 juni: Vaderdag 

Maandag 10 juni: Pinkstermaandag 

Vrijdag 28 juni: Laatste halve schooldag 

 

Zodra we de definitieve data van de eerste en plechtige communie kennen, worden alle 
 ouders hierover geïnformeerd.  

 

 Voor de infodagen wordt u later schriftelijk uitgenodigd. 
 

 

Vanaf donderdag 30 augustus 2018 kan u de lijsten met de klasverdeling voor het schooljaar 

2018-2019 raadplegen via de website van de school. We hopen op die wijze zoveel mogelijk 

duidelijkheid te scheppen voor de start van het schooljaar op 1 september.  

 

Tijdens de vakantie is het secretariaat 's voormiddags geopend voor inschrijvingen tot en met 

woensdag 4 juli. Vanaf maandag 20 augustus zal er terug permanentie zijn. Gelieve eerst een 

telefonische afspraak te maken.  

 

Mogen wij u tenslotte allemaal een bijzonder aangename en ontspannende vakantie toewensen. 

Zo kunnen we op 1 september 2018 een nieuw schooljaar aanvatten met een uitgeruste geest in 

een uitgerust lichaam. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

Het schoolteam van De Hei(r)akker 

 

 

 


