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KOBA Zuiderkempen
Lichtaartseweg 129 – 2250 Olen
TEL: 014215588 – www.toermalijn-olen.be

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2017-2018
Deze kalender werd opgemaakt augustus 2017.
Kijk ook steeds op de maandkalender omdat wijzigingen doorheen het schooljaar mogelijk zijn!
24 augustus
29 augustus

1 september
5 september
7 september
11 september

12 september

13 september
14 september
15 september
17 september
18 september
19 september

21 september
22 september
25 september
29 september
2 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober

Werknamiddag: we kuisen onze school terug op vanaf 13.30u. Ouders ook van harte
welkom.
Openklasdag voor al onze leerlingen en hun ouders. Kom kennis maken met je nieuwe
klas en je nieuwe leerkracht. Welkom tussen 16u en 18u.
Eerste schooldag!
Maandopening en voorstelling nieuwe jaarthema rond Sociale Vaardigheden
Infoavond kleuterschool 18.30u
Infoavond lagere school 19.30u
Ledenwerving van de Olense Chiro voor onze lagere school.
Plattelandsklassen voor 3A en 5A.
Personeelsvergadering voor de ganse basisschool rond “groepsvorming”.
Vergadering ouderraad om 20u.
Plattelandsklassen voor 1A + 2A + 3B.
Zwemmen voor 4de + 5de + 6de.
Zorgvergadering voor de lagere school in Noorderwijk.
Dag van de sportclub: kom gerust in je sportkledij naar school.
Plattelandsklassen voor 1B.
Generale repetitie voor de Pallieterfeesten.
De kinderclub is gesloten!
Optreden van onze school op de Pallieterfeesten.
Plattelandsklassen voor 6A.
Netepark voor de kleuters en 1ste+2de leerjaar.
Kleuterzwemmen.
Plattelandsklassen voor 2B en 4A.
Zwemmen voor 4de + 5de + 6de .
Strapdag voor de kleuterschool
Inhuldiging vernieuwde brug + strapdag voor de lagere school.
Personeelsvergadering voor de basisschool.
Scholenveldloop.
Personeelsvergadering voor de basisschool rond “Muzische Vorming”.
Zwemmen voor 4-5-6 en de oudste kleuters.
Juf Leen zorgvergadering met de scholengemeenschap.
Facultatief verlof: alle leerlingen en leerkrachten hebben vrijaf.
Dag van de leerkracht.

6 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober
16 oktober
17 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober

6 november
7 november
8 november

10 november
13 november
14 november
21 november
27 november
28 november
29 november
5 december
12 december
18 december
19 december
20 december
21 december
9 januari
10 januari

Strapdag kleuterschool.
Meester Toon nascholing ‘een hechte klasgroep creëren’.
Strapdag lagere school.
Eetdag voor onze school in zaal De Vrede.
Personeelsvergadering voor de lagere school.
Personeelsvergadering voor de kleuterschool.
Zwemmen voor 4-5-6.
Naschoolse sport: VOETBAL 4-4 in Voortkapel: 3de tot 6de leerjaar.
Muzische 2-daagse voor 3A+3B+4A.
Muzische 2-daagse voor 3A+3B+4A.
Schoolfotograaf.
Zwemmen voor 4+5+6 en de oudste kleuters.
Fietscontrole voor 4+5+6.
Personeelsvergadering voor de basisschool.
Zwemmen voor 4+5+6.
Naschoolse sport: GYMNASTIEKLAND te GEEL (St-Aloysiusinst): 1ste + 2de leerjaar.
Rapport lagere school.
Grootoudersfeest kleuterschool.
Grootoudersfeest kleuterschool.
Start allerheiligenvakantie.
Vergadering ouderraad 20u.
Zwemmen voor 1+2+3.
Zorgvergadering scholengemeenschap voor juf Leen.
Naschoolse sport: UNIHOC De beeltjens te Westerlo: 3de tot en met 4de leerjaar.
Oudercontacten voor het 1ste leerjaar en facultatief voor de andere leerjaren van de
lagere school.
Kinderquiz: een organisatie van de ouderraad in zaal De Vrede.
Personeelsvergadering lagere school.
Personeelsvergadering kleuterschool.
Zwemmen voor 1+2+3 en de oudste kleuters.
Voorleesavond.
Zwemmen voor 1+2+3.
Personeelsvergadering voor de basisschool.
Zwemmen voor 1+2+3 en de oudste kleuters.
Naschoolse sport: UNIHOC Sporta Tongerlo: 5de en 6de leerjaar.
Oudercontacten voor onze kleuterschool.
Zorgvergadering met de scholengemeenschap voor juf Leen.
Zwemmen voor 1+2+3.
Zwemmen voor 1+2+3 en de oudste kleuters.
Personeelsvergadering voor de basisschool.
Zwemmen voor 1+2+3.
Rapporten lagere school.
Warmste markt op onze speelplaats.
Zwemmen voor 1+2+3 en de oudste kleuters.
Zorgvergadering met de scholengemeenschap voor juf Leen.
Oudercontacten voor de lagere school.

15 januari
16 januari
17 januari
23 januari
24 januari
29 januari
30 januari
2 februari
6 februari
9 februari
11 februari.
19 februari
20 februari
26 februari
27 februari
28 februari
6 maart
7 maart
8 maart
13 maart
14 maart

18 maart
19 maart
20 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart

17 april

Personeelsvergadering voor de lagere school.
Personeelsvergadering voor de kleuterschool.
Zwemmen voor 1+2+3.
Juf Marijke op nascholing.
Naschoolse sport:Trefbal te Geel: 3de + 4de leerjaar
Zwemmen voor 1+2+3 en de oudste kleuters.
Pedagogische studiedag: geen school voor onze leerlingen.
Personeelsvergadering voor de basisschool.
Vormingsavond voor de kleuterschool in Turnhout.
Zwemmen voor 1+2+3.
Pedagogische studiedag: geen school voor onze leerlingen.
Vertrek 6de klassers op sneeuwklassen.
Zorgvergadering met de scholengemeenschap voor juf Leen.
Zwemmen voor 1+2+3 en de oudste kleuters.
Carnavalsfeest in onze school.
Start krokusvakantie.
Einde sneeuwklassen van ons 6de leerjaar.
Personeelsvergadering voor de lagere school.
Vergadering ouderraad om 20u.
Zwemmen voor 1+2+3 en de oudste kleuters.
Personeelsvergadering voor de basisschool.
Zwemmen voor 1+2+3.
Naschoolse sport: NETBAL De mixx te Herselt: 5de en 6de leerjaar.
Zorgvergadering met de scholengemeenschap voor juf Leen.
Zwemmen voor 1+2+3 en de oudste kleuters.
Facultatieve verlofdag: vrijaf voor alle leerlingen en leerkrachten.
Voetgangersexamen voor het 4de leerjaar.
JOETZ project voor het 6de leerjaar.
Zwemmen voor 1+2+3.
Naschoolse sport: DANSHAPPENING in de Beeltjens: 1ste + 2de + 3de leerjaar.
Directie naar directiecongres tot 16 maart.
Schaatsen voor 2-4-6
Ontbijtkorven.
Personeelsvergadering voor de lagere school.
Personeelsvergadering voor de kleuterschool.
Zwemmen voor 1+2+3 en de oudste kleuters.
Start ‘week van de kunst’.
Personeelsvergadering basisschool.
Zwemmen voor 1+2+3.
Schaatsen voor 1+2+5
Slothappening ‘week van de kunst’.
Rapporten in de lagere school.
Paaseierenzoektocht.
Start paasvakantie.
Zorgvergadering met de scholengemeenschap voor juf Leen.
Zwemmen voor 4+5+6 en de oudste kleuters.

18 april
23 april
24 april
26 april
27 april
30 april

Oudercontacten voor de lagere school.
Personeelsvergadering basisschool.
Zwemmen voor 4+5+6.
Strapdag kleuterschool.
Strapdag lagere school.
Facultatieve verlofdag: vrijaf voor alle leerlingen en leerkrachten.

1 mei
5 mei
7 mei

Feest van de arbeid.
Vormsel om 15u.
Personeelsvergadering lagere school.
Vergadering ouderraad om 20u.
Personeelsvergadering kleuterschool.
Zorgvergadering met de scholengemeenschap voor juf Leen.
Zwemmen voor 4+5+6.
OLH Hemelvaart.
Vertrek sportklassen voor het 5de leerjaar.
Zwemmen voor 4+5+6 en de oudste kleuters.
Strapdag voor de kleuterschool.
Strapdag voor de lagere school.
Eerste communie om 10.30u.
Zwemmen voor 4+5+6.
Naschoolse sport: Smashvolley in de Sporthal Olen: 3de en 4de leerjaar.
Schoolfeest!
Personeelsvergadering basisschool.
Zwemmen voor 4+5+6 en de oudste kleuters.
Oudercontacten voor de kleuterschool.
Naschoolse sport: MINITENNIS De Mixx te HERSELT : 3de tot en met 6de leerjaar

8 mei

10 mei
14 mei
15 mei
17 mei
18 mei
20 mei
22 mei
23 mei
26 mei
28 mei
29 mei
30 mei

1 juni
5 juni
11 juni
12 juni
14 juni
15 juni
18 juni
19 juni
22 juni
24 juni
25 juni
26 juni

27 juni

Fietsexamen voor het 6de leerjaar.
Zorgvergadering met de scholengemeenschap voor juf Leen.
Zwemmen voor 4+5+6.
Personeelsvergadering lagere school.
Personeelsvergadering kleuterschool.
Zwemmen voor 4+5+6 en de oudste kleuters.
Strapdag kleuterschool.
Strapdag lagere school.
Personeelsvergadering basisschool.
Vergadering ouderraad 20u.
Zwemmen voor 4+5+6.
14.45u: vrijwilligersfeest.
Sanders ontbijt.
Diplomauitreiking oudste kleuters.
Diplomauitreiking 6de klassers.
Alles op wieltjes.
Zwemmen voor de oudste kleuters.
Schoolreis 3de en 4de leerjaar.
Alles op wieltjes.
Afhalen rapporten tussen 17u en 19u.
Uitstap naar toeristentoren voor het 3de leerjaar.

28 juni
29 juni

Schoolreis voor het eerste en tweede leerjaar.
Eucharistieviering met afscheid van onze 6de klassers.
Einde schooljaar omstreeks 12u.

