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Herinnering laatste schooldagen juni 2017: 

- Woensdag 28/6 : cross Rivierenhof 

- Donderdag  29/6 : Oudercontact lagere school ( zonder afspraak) van 16u tot 18u. 

- Vrijdag 30/6 :  

 De school eindigt om 12u10. Er is GEEN opvang , gelieve uw kind tijdig op te halen. De poorten 

sluiten om 12u30. 

 Oudercontact lagere school + kleuterschool ( zonder afspraak)  van 14u30 tot 15u30.  

 

Naar het oudercontact komen de leerlingen NIET mee, zij blijven thuis. Het oudercontact is bedoeld voor 

ouders, niet voor broers/zussen. We willen een uitzondering maken voor volwassen broers of zussen, indien de ouders 

verhinderd zijn. 

Schooljaar 2017-2018 ( eerste schooldagen)  

 

Donderdag 31 augustus 2017: 

Rondleiding voor de nieuwe leerlingen (ingang via groene poort, J. Posenaerstraat) 

 Kleuterschool: tussen 16u en 18u 

 Lagere school: van 17u30 tot 18u 

 

Vrijdag 1 september 2017: 
 

Pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen 

 

Maandag 4 september 2017: 

 

- De eerste schooldag begint iets later: om 9u! 

- De poorten gaan open om 8u30. 

- De leerlingen worden opgehaald om 15u35 (kleuters om 15u25). Er is GEEN opvang. 

Er is nog geen studie en natoezicht, de school sluit om 16u10! 

Gelieve uw kind(eren) tijdig op te halen.  
             z.o.z. 
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Dinsdag 5 september 2017: 
 

- De tweede schooldag, vanaf vandaag beginnen de lessen opnieuw om 8u30.  

- De poorten gaan open om 7u45. Leerlingen met fietsen komen langs de grijze poort binnen.  

- Einde schooldag lagere school om 15u35 (kleuters om 15u25), er is vanaf vandaag studie en natoezicht   

   (tot ten laatste 17u30!) voor de leerlingen die zijn ingeschreven.                                                        

- Ophalen kleuters om 15u25: aan de groene poort.  

- Leerlingen lagere school om 15u35: ophalen aan de grijze of groene poort.  

  OPGELET: leerlingen die met de fiets naar school komen, worden opgehaald aan de grijze poort           

  (Collegelaan), tenzij broer/ zus uit onze humaniora hen ophaalt. 

 

Infoavonden:  
1ste leerjaar + 2de leerjaar + 3de leerjaar: dinsdag 12 september om 19u30 

Kleuters + 4de leerjaar + 5de leerjaar + 6de leerjaar: donderdag 14 september om 19u30 

 

Schoolfoto’s: Op donderdag 14 september 2017 

 

Personeelsvergadering: voor de lagere school + kleuterschool: maandag 25 september vanaf 16 u.    Er 

is op die dag geen studie enkel toezicht! 

 

Start clubs: 13 september 2017. Enkel voor ingeschreven leerlingen!  

 

Brieven met schoolbenodigdheden per leerjaar staan op de website ls. xaco.be bij 

“Nieuwsbrieven”.  

Studie vanaf dinsdag 05/09/17 (geen studie op woensdag!): 

 

Korte studie: tot 16u10 

 

Lange studie: tot 16u45 (vanaf het 3de lj worden de kinderen NIET vroeger uit de studie opgehaald) 

 

Natoezicht: tot ten laatste 17u30  

 

Na de studie kunnen de kinderen opgehaald worden via de groene poort  

 


