
wie wat wanneer WAAR

zaterdag 1

zondag 2

maandag 3 lagere afdeling zwemmen NM gem. zwembad 'Ter Wallen'

L1 en L2 sportdag - schooloverschrijdend - 1ste graad hele dag Sporthal Merelbeke

dinsdag 4 directie directievergadering VM Sint-Baafshuis Gent

zorgteam zorgoverleg NM

woensdag 5

donderdag 6 leden kernteam kernteam 12.30 directielokaal

directie algemene vergadering schoolbestuur 19.00 Sint-Michielsschool

vrijdag 7 K3 en L1 brugmoment derde kleuter en eerste leerjaar op school

K1/2 en K2/3A en B vaderdagactiviteit ' kamperen met papa' NM en avond tuin van het HADO

zaterdag 8 K1/2 en K2/3A en B vaderdagactiviteit ' kamperen met papa' NM en avond tuin van het HADO

zondag 9 Pinksteren - vaderdag

maandag 10 Pinkstermaandag

dinsdag 11 juf Sigrid - juf Melissa LOC NM

lagere afdeling

We brengen onze fiets mee deze week tijdens de gymlessen!                                                   

We oefenen een fietsparcour!

L2A bezoek recyclagepark 09.15 - 11.15 recyclagepark

woensdag 12 K1/2 en K2/3A+B kleuterzwemmen VM gem. zwembad 'Ter Wallen'

donderdag 13 directie directievergadering 09.00 centraal secretariaat

vrijdag 14

zaterdag 15

zondag 16

maandag 17 lagere afdeling zwemmen NM gem. zwembad 'Ter Wallen'

K3 en L1 brugmoment derde kleuter en eerste leerjaar op school

alle leerkrachten personeelsvergadering 16.15 L4

dinsdag 18 K1/2 en K2's  van K2/3 MOEV Rollebolle VM Gemeentehallen Merelbeke

L1 gezellige picknick in de tuin middag tuin van het HADO

L2B bezoek recyclagepark 09.15 - 11.15 recyclagepark

meester Seppe en Bram MOEV apotheose hele dag

KALENDER JUNI 2019

K1A: klas van juf Nele
K1B: klas van juf Susan
K1/2: klas van juf Ellen
K2/3A: klas van juf Jasmien
K2/3B: klas van juf Sigrid

Schoolbestuur: VZW Katholieke scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode - Bergstraat 32A - 9820 Merelbeke - ondernemingsnr. 416252536



zorgteam zorgoverleg NM

woensdag 19

donderdag 20 L1 en L2 schoolreis naar Plopsaland hele dag Plopsaland - De Panne

leden schoolraad schoolraad 20.00 leraarskamer

vrijdag 21 leden leerlingenraad leerlingenraad 11.50 - 12.30 in L2B

ingeschreven kinderen VTTI: typles 10 15.10 - 16.30 L4A

zaterdag 22

zondag 23

maandag 24 L3 tot L6 schoolreis naar Bellewaerde hele dag Bellewaerde - Ieper

kleuters en L1 en L2 Spelendag op school!

kleuterjuffen evaluatiemoment kleuterzorg met schoolbegeleider 16.15 op school

dinsdag 25 lagere afdeling uitgez. L6 rapport 5

L3 tot L6 Spelendag op school!

K3 en L1 brugmoment derde kleuter en eerste leerjaar op school

alle kinderen Frietjesdag - aangeboden door de school middag

alle klassen uitgez. L6 vrijblijvend afrondend gesprek met de klasleerkracht 16.15 - 19.30 klaslokaal van je kind

woensdag 26 lagere afdeling Slotviering in de Sint-Hendrikskerk VM

donderdag 27 K3 afstudeermoment derde kleuterklas NM op school

ouders L6 afscheid L6 met rapport 5 19.00  cc 't Groenendal 

vrijdag 28 alle kinderen laatste schooldag van schooljaar 2018-2019 :                      Fijne vakantie! tot 11.40

zaterdag 29

zondag 30

Schoolbestuur: VZW Katholieke scholen Regio Gent-Zuid Land van Rhode - Bergstraat 32A - 9820 Merelbeke - ondernemingsnr. 416252536
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