
ACTIVITEITENKALENDER   
MEI-JUNI 2019 

Woensdag 1 mei : Dag van de arbeid vrijaf 

Vrijdag 3 mei : Medisch onderzoek leerlingen geboortejaar 2006, in CLB Zottegem. 

8 t.e.m. 10 mei : Cultuurklassen voor de gele en de groene klas 

Zaterdag 11 mei :  1e communie in de kerk van Grotenberge 

Zondag 12 mei :  Moederdag 

Woensdag 15 mei : Gezond ontbijt op school 

Donderdag 16 mei :                 Oudercomité, 20u 
 

Donderdag 16 mei :                 Medisch onderzoek meisjes geboortejaar 2006, op school. 
 

13 t.e.m. 17 mei :                     Schoolzwemmen (zie zwemkalender) 
 

Woensdag 22 mei :                  Bezoek aan Alpacaboerderij met de groene klas 
 

27 t.e.m. 29 mei : Openluchtklassen voor de indigo en  de violetklas 

27 t.e.m. 29 mei :                     Schoolzwemmen (zie zwemkalender) 
 

Dinsdag 28 mei : De secundaire school organiseert talent 4 event (sportactiviteit) 

voor alle klassen van de Bernadetteschool 

Donderdag 30 mei: Hemelvaart 

 

Vrijdag 31 mei :                        Brugdag vrijaf  
 

Zondag 9 juni :                          Pinksteren 
 

Maandag 10 juni :  Pinkstermaandag, vrijaf 

Dinsdag 11 juni :  Lokale verlofdag, vrijaf 

12 t.e.m. 14 juni :                     Schoolzwemmen (zie zwemkalender) 
 

12 t.e.m. 14 juni :                     Sportklassen voor de rode en de oranje klas  
 

Donderdag 20 juni :                 Medisch onderzoek leerlingen geboortejaar 2007, op school 
 

24 t.e.m. 28 juni :                     Schoolzwemmen (zie zwemkalender) 
 

Woensdag 26 juni : Oudercontacten + rapporten einde schooljaar  

Donderdag 27 juni : Eucharistieviering einde schooljaar 

 

 

Zaterdag 15 juni : 14u tot 17.30u: Opendeur/schoolfeest 

 

 



 

 

Beste ouders, grootouders, vrienden van de school,   

Hoe betrek je mama’s en papa’s, familie, vrienden (nog) 

beter bij de school? Een vraag die leeft op de 

Bernadetteschool bij onze leerkrachten, directie, leden van 

het oudercomité, … 

Wij nemen op het einde van dit schooljaar afscheid van 

een aantal sterke krachten binnen het oudercomité. Hun zoon/dochter zet de stap 

naar het secundair onderwijs. Wij willen deze werking niet zo maar verloren laten 

gaan. Vandaar een warme oproep richting mensen die interesse hebben. 

Wij nodigen jullie graag uit op de laatste vergadering voor een eerste 

kennismaking: 

Vergadering oudercomité, donderdag 16 mei 2019 om 20u op school 
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