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Kalender schooljaar 2021-2022 
 

 

 

Opendeurdag te Nieuwrode: vrijdag 27 augustus 2021 van 17u tot 19u  

 

+ infoavond 2de en 3de graad ( + info zeeklassen) om 19u 

 

Opendeurdag te Holsbeek: vrijdag 27 augustus 2021 van 17u tot 19u 

    (met doorlopend zomerterras oudercomité) 

   

 

Begin van het schooljaar: 

 

 woensdag 1 september 2021: start nieuwe schooljaar 

 donderdag 2 september om 18u30: infoavond VBS Klim- Op Holsbeek  

         om 20u : vergadering oudercomité 

 donderdag 2 september om 19u00: infoavond 2de  leerjaar VBS Klim- Op Nieuwrode 

  om 19u45: gezamenlijke infoavond 1ste en 2de leerjaar  

  om 20u15: infoavond 1ste leerjaar VBS Klim- Op Nieuwrode 

 dinsdag 7 september om 19u: infoavond kleuters VBS Klim- Op Nieuwrode 

 

Vrije dagen van het eerste trimester: 

 

 vrijdag 1 oktober 2021 ( facultatieve verlofdag ) 

 woensdag 13 oktober 2021 ( pedagogische studiedag ) 

 zaterdag 30 oktober 2021 tot en met zondag 7 november 2021 ( herfstvakantie ) 

 donderdag 11 november 2021 ( Wapenstilstand ) 

 

Vrijdag 24 december 2021 eindigt de schooldag om 12 uur ! 

 

 

Kerstvakantie: 

 

 zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 

 

Vrije dagen van het tweede trimester: 

 

 maandag 31 januari 2022 ( facultatieve verlofdag ) 

 woensdag 9 februari 2022 ( pedagogische studiedag ) 

 zaterdag 26 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022 ( krokusvakantie ) 



Paasvakantie: 

 

 van zaterdag 2 april 2022  tot en met maandag 18 april 2022 ( paasvakantie ) 

 

Vrije dagen van het derde trimester: 

 

 woensdag 11 mei 2022 ( pedagogische studiedag ) 

 donderdag 26 mei 2022 ( Hemelvaart ) 

 vrijdag 27 mei 2022 ( brugdag) 

 maandag 6 juni 2022 ( Pinkstermaandag )  

 

 

Donderdag 30 juni 2022 eindigt de schooldag om 12 uur ! 

 

 

De zomervakantie vangt aan op vrijdag 1 juli 2022.  

 


