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Bijlage 4 

 

 

JAARKALENDER SCHOOLJAAR 2014 - 2015 

 
Schoolbestuur: 

Vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der 

Christelijke scholen West-Brabant 

Paul Jansonlaan 57 

1020 Brussel 

School: 

Vzw OZCS West-Brabant  

Gesubsidieerde Vrije Lagere School 

 Sancta Maria 

Stevens-de Waelplein 13 

1502 Lembeek 

 

- THEMA VAN HET SCHOOLJAAR:FEEST 

 

- 8 september 2014: oudercontact (1
ste

, 2
de

, 3
de

, 4
de

, 6
de

 leerjaar) 

- 16 september 2014: oudercontact 5
de

 leerjaar 

- 16 september 2014: ouderraad, alle geïnteresseerde ouders zijn welkom, om 20.00 in onze 

school, Stevens de Waelplein 13, 1502 Lembeek 

- 29 september 2014: studiedag, geen school voor de leerlingen 

- 3 oktober  2014: gebedsviering om 13.30 (1
ste

, 3
de

 en 5
de

 leerjaar) gebedsviering om 14.30 uur  

(het 2
de

, 4
de

 en 6
de

 leerjaar), alle ouders en grootouders welkom  

- 5 oktober 2014: Herfstwandeling ouderraad 

- 23 oktober 2014: herfstrapport met individueel oudercontact 

- 27 oktober 2014  tot en met 2 november 2014: herfstvakantie 

- 10 november 2014: vrijaf, geen school voor leerkrachten en leerlingen 

- 11 november 2014: Wapenstilstand, geen school voor leerkrachten en leerlingen 

- 13 november 2014: schoolfotograaf (familiefoto’s kunnen vanaf 8.00 uur tot 9.00 uur) 

- 15 november 2014: FEEST IN DE SANCTA MARIA SCHOLEN LEMBEEK                  

115-jarig bestaan van de Sancta Mariascholen te Lembeek (meer info volgt later)  

- 24 november 2014: grootoudersfeest  

- 5 december 2014:Sinterklaasfeest op school voor onze leerlingen 

- 12 december 2014: spaghettifestijn, een organisatie van de ouderraad 

- 19 december 2014: winterrapport 

- 19 december 2014: kerstviering, alle ouders en grootouders welkom 

- 22 december 2014 tot en met 4 januari 2015: kerstvakantie 

- 6, 7 en 8 februari 2015: eetfestijn in zaal De Kring van de kleuterschool, lagere school en 

secundaire school Sancta Maria 

- 16 februari 2015 tot en met 22 februari 2014: krokusvakantie 

- 16 maart 2015: facultatieve vrije dag, geen school voor leerkrachten en leerlingen 

- 17 maart 2015: Inschrijvingen kinderen personeel 

- 19 maart 2015: inschrijvingen van andere leerlingen (rekening houdend met indicator- en 

niet-indicatorleerlingen) 

- 2 april 2015: lenterapport met oudercontact 

- 6 april 2015 tot en met 19 april 2015: paasvakantie 

- 1 mei 2015: feest van de Arbeid, geen school voor leerkrachten en leerlingen 

- 6 mei 2015:inschrijven van alle leerlingen 

- 13 mei 2015: pedagogische studiedag, geen school voor de leerlingen 

- 14 mei 2015: Hemelvaartdag, geen school voor leerkrachten en leerlingen 

- 15 mei 2015: brugdag, geen school voor leerkrachten en leerlingen 
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- 25 mei 2015: pinkstermaandag, geen school voor leerkrachten en leerlingen 

- 29 juni 2015: uitdelen rapporten en getuigenschriften 6
de

 leerjaar met receptie voor ouders, 

broers en zussen vanaf 18.00 uur 

- 30 juni 2015: rapport voor de leerlingen van het 1
ste

, 2
de

, 3
de

, 4
de

, en 5
de

 leerjaar 

- 30 juni 2015: laatste halve schooldag, er is opvang voorzien tot 15.30 uur 

- 1 september 2015: terug school 

 

 

 

Rapporten 
 

- 23 oktober 2014: Herfstrapport met individueel oudercontact 

- 19 december 2014: winterrapport 

- 3 april 2015: lenterapport met individueel oudercontact 

- 29 juni 2015: zomerrapport met uitreiking getuigschriften voor het 6
de

 leerjaar 

- 30 juni 2015: zomerrapport voor het 1
ste

, 2
de

, 3
de

, 4
de

 en 5
de

 leerjaar 

 

 


