
JAAROVERZICHT VRIJE BASISSCHOOL SINT- JAN BERBROEK 
SCHOOLJAAR 2022-2023 

donderdag 01/09/2022 eerste schooldag met instap kleuters 

maandag 05/09/2022 algemene infoavond 

19.00 uur 1ste leerjaar 

19.00 uur 3de leerjaar 

19.00 uur 5de leerjaar 

dinsdag 06/09/2022 algemene infoavond 

19.00 uur 2de leerjaar 

19.00 uur 4de leerjaar 

19.00 uur 6de leerjaar 

donderdag 08/09/2022 algemene infoavond kleuters 

19.00 uur instapklas en 1ste kleuterklas 

19.00 uur 3de kleuterklas 

19.00 uur 2de kleuterklas 

dinsdag 20/09/2022 pedagogische studiedag SG (kinderen hebben vrij!)  

vrijdag 30/09/2022 herfstwandeling lagere school en kleuters 

maandag 03/10/2022 vrije dag!  

woensdag 26/10/2022 opendeurdag om 12.30 uur nieuwe kleuters (instapdatum 07/11/2022  

 en 09.01.2023)  

woensdag 26/10/2022 ouderavond lagere school 

vrijdag 28/10/2022 rapport 

vrijdag 28/10/2022 Lichtjeswandeling  

zaterdag 29/10/2022 tot en met zondag 06/11/2022: herfstvakantie 

maandag 07/11/2022 instap kleuters 

vrijdag 11/11/ 2022 Wapenstilstand! vrijaf! 

woensdag 23/11/2022 oudercontact kleuters 

woensdag 30/11/2022 pedagogische studiedag (kinderen hebben vrij!) 

maandag 05/12/2022 bezoek van sint en piet op school 

woensdag 21/12/2022 ouderavond lagere school op vraag van de leerkracht  

vrijdag 23/12/2022 rapport 

zaterdag 24/12/2022 start van de kerstvakantie tot en met zondag 08/01/2023) 

maandag 09/01/2023 instap kleuters 

woensdag 25/01/2023 opendeurdag om 12.30 uur nieuwe kleuters (instapdatum 01.02.2023 en 

27.02.2023) 

maandag 30/01/2023 vrije dag 

woensdag 01/02/2023 instap kleuters 

vrijdag 17/02/2023 carnavalstoet 

zaterdag 18/02/2023 tot en met zondag 26/02/2023: krokusvakantie 

maandag 27/02/2023 instap kleuters 

woensdag 15/03/2023 oudercontact kleuters k5j  

woensdag 22/03/2023 opendeurdag om 12.30 uur nieuwe kleuters (instapdatum 17.04.2023 en  



 22.05.2023) 

woensdag 29/03/2023 ouderavond lagere school 

vrijdag 31/03/2023 rapport 

vrijdag 31/03/2023 kienavond  

vrijdag 31/03/2023 bezoek van de paashaas 

zaterdag 01/04/2023 tot en met zondag 16/04/2023: paasvakantie 

dinsdag 17/04/2023 instap kleuters 

maandag 01/05/2023 Feest van de Arbeid: vrijaf!  

zondag 07/05/2023 Vormsel 2023 Berbroek in de kerk van Schulen  

Maandag 08/05/2023 Pedagogische studiedag (kinderen hebben vrij!)  

donderdag 18/05/2023 Eerste Communie om 13.00 uur in de parochiekerk van Berbroek 

donderdag 18/05/2023 tot en met zondag 21 mei 2023: verlengd weekend 

O.H.Hemelvaart 

maandag 22/05/2023 laatste instap kleuters 

donderdag 25/05/2023 schoolfotograaf  

zaterdag 27/05/2023 tot en met maandag 29/05/2023: Pinksterweekend 

 zaterdag 10/06/2023 schoolfeest 

woensdag 14/06/2023 opendeurdag om 12.30 uur nieuwe kleuters (instapdatum 01/09/2023) 

woensdag 21/06/2023 oudercontact kleuters 

maandag 26/06/2023 schoolreis KS en LS 

dinsdag 27/06/2023 Fun@Schulensmeer (5de en 6de leejraar) 

woensdag 28/06/2023 rapport 

woensdag 28/06/2023 ouderavond lagere school 

donderdag 29/06/2023 proclamatie 17.30 uur K5J 

proclamatie 19.30 uur 6de leerjaar 

Vrijdag 30/06/2023 12.00 uur begin van de vakantie 

 

Fijn dat je er bent! 
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