schoolkalender 2017 - 2018
* = ook voor ‘t Meiboompje in Alsemberg
september vrijdag 1 september

eerste lesdag van het nieuwe schooljaar *

vrijdag 1 en 8 september
zaterdag 2 en 9 september
woensdag 6 en 13 september
donderdag 7 en 14 september

inschrijving in
inschrijving in
inschrijving in
inschrijving in

de hele maand september *

inschrijven - tijdens de openingsuren van de Meiboom te Halle
(ook voor leerlingen van ‘t Meiboompje te Alsemberg) - (u kunt met Bancontact betalen)

oktober van maandag 30 oktober
november tot zondag 5 november
zaterdag 11 november
december woensdag 20 december
van maandag 25 december
januari tot zondag 7 januari
15 januari
februari van maandag 12 februari
maart tot zondag 18 februari
donderdag 29 maart
april van maandag 2 april
tot zondag 15 april
vanaf dinsdag 17 april
mei vanaf dindag 15 mei
van donderdag 10 mei
tot zondag 13 mei
juni donderdag 7 juni
tot zondag 24 juni

‘t Meiboompje te Alsemberg van 16u tot 16u30 - cash betalen
‘t Meiboompje te Alsemberg van 10u30 tot 11u - cash betalen
‘t Meiboompje te Alsemberg van 15u tot 15u30 - cash betalen
‘t Meiboompje te Alsemberg van 16u tot 16u30 - cash betalen

herfstvakantie *
wapenstilstand - vrijaf *
kerstfeestje aangeboden door de Vriendenkring voor de leerkrachten en alle leerlingen 16+
kerstvakantie *
einde eerste evaluatieperiode voor alle leerlingen van de Meiboom en van ‘t Meiboompje
krokusvakantie *
pedagogische studiedag voor de leerkrachten - geen les *
paasvakantie *
begin inschrijvingen voor de vakantieacademie 2018 op het secretariaat van de academie *
begin her-inschrijvingen * voor schooljaar 2018-2019 - betalen bij inschrijving
hemelvaartsweekend - vrijaf *
overzichtstentoonstelling van ‘t Meiboompje in CC de Meent

zaterdag 2 juni

Meiboomstoet door de meiboomkinderen van de lagere graad *

vrijdag 15 juni

einde tweede evaluatieperiode voor alle leerlingen van de Meiboom en ‘t Meiboompje’
jury afstuderenden Middelbare graad

zaterdag 16 juni

jury afstuderenden Hogere graad en Specialisatiegraad
deliberaties (lessen geschorst *)

vrijdag 22 juni

proclamatie en opening van de eindejaarstentoonstelling om 20u

zaterdag 23 juni

eindejaarstentoonstelling + start nieuwe inschrijvingen * - van 10u tot 18u betalen bij inschrijving en uitsluitend met Bancontact

zondag 24 juni

eindejaarstentoonstelling + nieuwe inschrijvingen * - van 10u tot 18u betalen bij inschrijving en uitsluitend met Bancontact

maandag 25 juni

eindejaarstentoonstelling + nieuwe inschrijvingen * - van 18u tot 21u
schoolbezoeken (op afspraak)

juli zondag 1 juli

begin zomervakantie *

maandag 2 tot vrijdag 6 juli

vakantieacademie week 1 *

dinsdag 9 tot vrijdag 13 juli
(niet op 11 juli)

vakantieacademie week 2 *

augustus maandag 20 tot vrijdag 24 augustus

vakantieacademie week 3 *

maandag 27 tot vrijdag 31 augustus

vakantieacademie week 4 *

dinsdag 28 tot vrijdag 31 augustus
volledige maand september

inschrijvingen op het secretariaat van de Meiboom te Halle (16u tot 20u)
zowel voor leerlingen van ‘de Meiboom’ als van ‘t Meiboompje’
betalen bij inschrijving, uitsluitend met Bancontact
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