
Beste ouder(s), 

Hieronder vinden jullie een aantal belangrijke data voor                                   
het schooljaar 2022-2023. 
Op de achterzijde staan de vakanties en de vrije dagen vermeld. 

maandag 29 augustus 2022 opendeuravond van 17.30 tot 19.00 uur 

maandag 5 september 2022 algemeen oudercontact voor de lagere school 
      (1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar) 

dinsdag 6 september 2022 algemeen oudercontact voor de kleuterschool 

vrijdag 9 september 2022 tuinfeest van 16.00 tot 18.00 uur 

maandag 19 september 2022  startvergadering ouderraad  

vrijdag 7 oktober 2022  spaghettifeest, De Rank 

woensdag 23 november 2022 oudercontact kleuters 

zondag 27 november 2022 WK-voetbal Qatar, Rode Duivels groot scherm  

woensdag 21 december 2022 oudercontact lagere school 

vrijdag 23 december 2022 Kerstreceptie  

zaterdag 11 februari 2023 carnavalsfuif  

27 maart - 31 maart 2023 openluchtklassen 3L - 6L lagere school 
29 maart - 31 maart 2023 openluchtklassen 1L-2L lagere school 

donderdag  27 april 2023 schoolfotograaf 
zaterdag 29 april 2023  eerste communie  

zaterdag 6 mei 2023  familie-bbq  

zaterdag 13 mei 2023  vormsel  

woensdag 31 mei 2023  oudercontact kleuters + lagere school 

Namens het schoolteam van De Lanetuin  wens ik jullie een prettige vakantie. 
Maarten Brankaer 

Vakanties en vrije dagen – Schooljaar 2022-2023 

DE LESSEN HERVATTEN OP DONDERDAG 1 SEPTEMBER 2022 
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Vrije dagen van het eerste trimester : 

❖ vrijdag 30 september 2022 :  Vrije dag - facultatief 
❖ woensdag 5 oktober 2022 : Vrije dag – Pedagogische 

    studiedag 
❖ maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022 : Herfstvakantie 
❖ vrijdag 11 november 2022 :Wapenstilstand 
❖ vrijdag 2 december 2022 : Vrije dag – Pedagogische 

      studiedag 

❖ maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023: Kerstvakantie 

Vrije dagen van het tweede trimester : 

❖ maandag 30 januari 2023 :  Vrije dag - facultatief 
❖ woensdag 15 februari 2023 :  Vrije dag – Pedagogische 

   studiedag SG 
❖ maandag 20 februari t.e.m. zondag  26 februari 2023  :  Krokusvakantie 
❖ maandag 3 april t.e.m. zondag 16 april 2023 :  Paasvakantie 

Vrije dagen van het derde trimester : 

❖ maandag 1 mei 2023 :  Vrije dag - feest van de  
   Arbeid 

❖ woensdag 10 mei 2023 :  Vrije dag – Pedagogische 
     studiedag 

❖ donderdag 18 mei 2023 :  Hemelvaart 
❖ vrijdag 19 mei 2023 :  Brugdag 
❖ maandag 29 mei 2023 :  Pinkstermaandag 

Laatste schooldag voor de leerlingen : vrijdag 30 juni 2023 : tot 12.15 uur.
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