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Kalender van de vakantiedagen en activiteiten 

voor het schooljaar 2018-2019 
 

 

 

Opendeurdag te Nieuwrode: woensdag 29 augustus 2018 van 18u tot 20u 

 

Opendeurdag te Holsbeek: woensdag 29 augustus 2018 van 18u tot 20u 

 

 

 

Begin van het schooljaar: 

 

 maandag 3 september 2018: start nieuwe schooljaar 

 dinsdag 4 september om 19u: infoavond VBS Klim-Op Holsbeek  

 dinsdag 4 september om 19u30: infoavond lagere school VBS Klim-Op Nieuwrode 

 donderdag 6 september om 19u: infoavond kleuterschool VBS Klim-Op Nieuwrode 

 

Vrije dagen van het eerste trimester: 

 

 woensdag 10 oktober 2018 ( pedagogische studiedag ) 

 zaterdag 27 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018 ( herfstvakantie ) 

 vrijdag 30 november 2018 ( facultatieve verlofdag ) 

 

Activiteiten van het eerste trimester: 

 

 woensdag 26 september 2018: scholenveldloop lagere school 

 van maandag 15 oktober 2018 tot en met vrijdag 19 oktober 2018: bosklassen lagere school 

 woensdag 14 november 2018: grootouderfeest Nieuwrode 

 woensdag 21 november 2018: grootouderfeest Holsbeek 

 zaterdag 15 december 2018: kerstmarkt 

 

Kerstvakantie: 

 

 zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 

 

Vrije dagen van het tweede trimester: 

 

 woensdag 16 januari 2019 ( pedagogische studiedag ) 

 maandag 4 februari 2019 ( facultatieve verlofdag ) 

 zaterdag 2 maart 2019  tot en met zondag 10 maart 2019 ( krokusvakantie ) 

 

Activiteiten van het tweede trimester: 

 

 donderdag 10 januari 2019: start inschrijvingen broers en zussen geboortejaar 2017 

 zaterdag 23 februari 2019: pastabuffet Nieuwrode 

 donderdag 28 februari 2019: schoolfotograaf Holsbeek 

 vrijdag 1 maart 2019: schoolfotograaf Nieuwrode 

 zaterdag 16 maart 2019: start algemene inschrijvingsperiode geboortejaar 2017: van 10u tot 12u 



 

 

Paasvakantie: 

 

 van zaterdag 6 april 2019  tot en met zondag 21 april 2019 ( paasvakantie ) 

 maandag 22 april 2019 ( paasmaandag ) 

 

 

Vrije dagen van het derde trimester: 

 

 woensdag 1 mei 2019 ( Dag van de Arbeid ) 

 woensdag 15 mei 2019 ( pedagogische studiedag ) 

 donderdag 30 mei 2019 ( Hemelvaart ) 

 vrijdag 31 mei 2019 ( brugdag) 

 maandag 10 juni 2019 ( Pinkstermaandag )  

 

Activiteiten van het derde trimester: 

 

 zondag 12 mei 2019: ontbijt aan huis Nieuwrode 

 zaterdag 18 mei 2019: schoolfeest Nieuwrode 

 zaterdag 15 juni 2019: schoolfeest Holsbeek 

 

 

 

De zomervakantie vangt aan op zaterdag 29 juni 2019 


