
Bijlage 4   

Jaarkalender schooljaar 2014-2015 
 

Schoolbestuur: 
Sint-Paulus vzw 
Stationsstraat 16 
3440 ZOUTLEEUW 

School: 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool “De Bron” 
Linterseweg 10 
3440 ZOUTLEEUW – BUDINGEN 

 

Vakanties en vrije dagen 
 

1. Begin van het schooljaar : maandag : 1 september 2014 
2. Vrije dagen van het eerste trimester : 
 -  woensdag 24 september 2014: Vrijaf 
 -  woensdag 1 oktober 2014: Pedagogische studiedag 
 -  van maandag 27 oktober tot en met zondag 2 november 2014 (herfstvakantie) 
 - maandag 10 november 2014: Vrijaf (brugdag) 
 - dinsdag 11 november 2014: Wapenstilstand 
 - woensdag 10 december 2014: Pedagogische studiedag 
3. Kerstvakantie : 

-  van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015 
4. Vrije dagen van het tweede trimester : 
 -  woensdag 28 januari 2015: Vrijaf 
 -  woensdag 11 februari 2015: Pedagogische studiedag 
 -  van maandag 16 februari 2015 tot en met zondag 22 februari 2015 (krokusvakantie) 
5. Paasvakantie : 
 -  van maandag 6 april 2015 tot en met zondag 19 april 2015 
6. Vrije dagen van het derde trimester :  

- vrijdag 1 mei 2015: Feest van de Arbeid 
 - donderdag 14 mei 2015 (O.-H.-Hemelvaart) en vrijdag 15 mei 2015 (brugdag) 
 - maandag 25 mei 2015 :Pinkstermaandag 
7. De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2015. 
 
 

Oudercontacten  
 

* bij het begin van het nieuwe schooljaar : 
 -1ste + 2de + 3de leerjaar : donderdag 4 september 2014 om 19.30 uur 
 -4de + 5de + 6de leerjaar : dinsdag 9 september 2014 om 19.30 uur 
 -kleuterschool : donderdag 11 september 2014 om 19.30 uur 
 
* Kleuterschool: 
   donderdag 4 december 2014: derde kleuterklas 
   dinsdag 13 januari 2015: eerste kleuterklas A en B en tweede kleuterklas 
   van 2 tot 6 maart 2015: selectieve oudercontacten voor de derde kleuterklas 
   donderdag 11 juni 2015: kleuterschool 
 
* Lagere school: (oudercontact met rapport) 
   donderdag 23 oktober 2014: 1ste graad 
   donderdag 18 december 2014: tweede en derde graad 
   van 2 tot 6 maart 2015: selectieve oudercontacten voor de lagere school 
   donderdag 2 april 2015: zesde leerjaar 
   maandag 29 juni 2015: lagere school 
Bij grote klassen kan de klastitularis een extra dag inplannen, net voor of na de aangeduide datum. 
 

Data van de rapporten (zonder oudercontact) 
 

- vrijdag 24 oktober 2014: 2de en 3de graad 
- vrijdag 19 december 2014: 1ste graad 
- vrijdag 3 april 2015: 1ste tot en met 5de leerjaar 
- maandag 29 juni 2015: 1ste tot en met  5de leerjaar 
 
 

 



Zwemdata voor het schooljaar 2014-2015 

De leerlingen van het 1ste + 3de + 5de lj gaan zwemmen op dinsdagnamiddag (14.30-15 uur) 
De leerlingen van het 2de + 4de + 6de lj gaan zwemmen op donderdagnamiddag (14 – 14.30 uur) 
 
 
1ste trimester     2de trimester    3de trimester 
    3 en 5       4 en 6       1 en 3        2 en 4       1 en 5       2 en 6 
di.23/09/14 do.25/09/14  di.06/01/15 do.08/01/15  di.21/04/15 do.23/04/15 
di.07/10/14 do.09/10/14  di.20/01/15 do.22/01/15  di.05/05/15 do.07/05/15 
di.21/10/14 do.23/10/14  di.03/02/15 do.05/02/15  di.19/05/15 do.21/05/15 
  do.13/11/14  di.24/02/15 do.26/02/15  di.02/06/15 do.04/06/15 
di.25/11/14 do.27/11/14  di.10/03/15 do.12/03/15  di.16/06/15 do.18/06/15 
di.09/12/14 do.11/12/14  di.24/03/15 do.26/03/15 
 

Bibliotheekbezoek 

 
1ste leerjaar 2de leerjaar  3de leerjaar 4de leerjaar A 4de leerjaar B 5de leerjaar 6de leerjaar 
di. 13/01/15 di. 09/09/14 di. 09/09/14 di. 23/09/14 di. 09/09/14 di. 23/09/14             di. 23/09/14 
di. 10/03/15 di. 04/11/14 do. 04/11/14 di. 18/11/14 di. 04/11/14 di.18/11/14              di. 18/11/14 
di. 28/04/15 di. 20/01/15 di. 20/01/15 di. 03/02/15 di. 20/01/15 di. 03/02/15  di.03/02/15:lezing 
  di. 24/03/15 di. 24/03/15 ma. 16/03/15          ma. 16/03/15          di. 21/04/15  di. 21/04/15 
      di. 21/04/15                        

Ophalen boeken voor alle klassen: di. 09/06/2015 
 

Vieringen 

Lagere school:  
Eucharistievieringen in de parochiekerk: 8 september 2014 om 10 uur (4A) 
                             29 juni 2015 om 9 uur (2) 
 
Gebedsvieringen in de parochiekerk om 9 uur: donderdag 23 oktober 2014 (4B) 
           donderdag 18 december 2014 (6) 
           donderdag 12 maart 2015 (1A) 
           vrijdag 3 april 2015 (Kruisweg) 
           donderdag 21 mei 2015 (1B) 
 
Verzoeningsviering op school om 10.45 uur:   dinsdag 16 december 2014 (5) 
        dinsdag 31 maart 2015 (3) 
 
Kleuterschool: donderdag 18 december 2014 – donderdag 2 april 2015 – maandag 8 juni 2015 (op school) 
 

Bijzondere dagen in kinder- en schoolleven 

 
Maandag 1 september 2014: aanvang schooljaar 2014- 2015 
Woensdag 17 september 2014: scholenloop in het stadspark van Zoutleeuw 
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober 2014: restaurantdagen 
Vrijdag 21 november 2014: grootouderfeest (enkel voor de kleuters) 
Donderdag 4 december 2014: VM Sint op school 
Februari 2015: wafel- en koekjesverkoop 
Zaterdag 28 februari 2015: kindercarnavalbal / free-podium 
Zondag 19 april 2015: H. Vormsel om 11.30 uur te Zoutleeuw 
Zondag 10 mei 2015: moederdag 
Donderdag 14 mei 2015: eerste communie – hemelvaartsdag 
Zondag 14 juni 2015: vaderdag 
Woensdag 24 juni 2015: receptie voor 3de kleuterklas en 6de leerjaar 
Zondag 28 juni 2015: schoolfeest 
 

 



 


