
 
 

 

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2021 – 2022 
 
 
dinsdag 31 augustus van 16 tot 18 uur    kijkuurtje  
 
1ste trimester 
woensdag  1 september        start schooljaar 
maandag 6 september – Merksem kleuterschool   ouderavond 
dinsdag 7 september – Marialei kleuter en lager   ouderavond 
donderdag 9 september – AvD      ouderavond 
maandag 13 september – Merksem 123 ABC   ouderavond 
dinsdag 14 september – Merksem 456 AB    ouderavond 
maandag 27 september – geen school    facultatieve vrije dag 
dinsdag 5 oktober t/m vrijdag 8 oktober – 5 ABDE   Heuvelklassen 
woensdag 13 oktober – geen school     pedag. studiedag 
woensdag 27 oktober – Merksem eerste leerjaar   ouder-kijk-dag 
maandag 1 november t/m zondag 7 november    herfstvakantie 
dinsdag 09 november – Marialei kleuters     ouderavond 
woensdag 10 november – Marialei eerste leerjaar   ouder-kijk-dag 
donderdag 11 november – geen school    Wapenstilstand 
woensdag 24 november – geen school    pedag. studiedag 
maandag 29 november t/m woensdag 01 december – 4DE Boerderijklassen 
maandag 13 december – Merksem kleuters    ouderavond 
maandag 13 december – AvD      ouderavond 
donderdag 16 december – Marialei lagere school   ouderavond 
donderdag 16 december – Merksem 1-2-3    ouderavond 
maandag 20 december – Merksem 4-5-6    ouderavond 
vrijdag 24 december – geen school vanaf 12.30 uur  kerstvakantie 
maandag 27 december t/m zondag 9 januari    kerstvakantie 
 
2de trimester  
woensdag 19 januari – Merksem 23456 AB    ouder-kijk-dag 
donderdag 20 januari – ouders 6 ABDE o.v.b.   info-avond met CLB  
woensdag 26 januari – 2,3 DE      ouder-kijk-dag 
donderdag 27 januari – ouders 6 ABDE o.v.b.   info-avond met CLB  
vrijdag 28 januari – geen school     facultatieve vrije dag 
woensdag 2 februari – 4,5,6 DE     ouder-kijk-dag 
woensdag 16 februari – geen school     pedag. studiedag 
dinsdag 22 februari – 6 ABDE      ouderavond 
woensdag 23 februari – Merksem kleuters & Marialei  carnavalsfeest 



 
 
 
 
 
vrijdag 25 februari – Merksem lager & AvD    carnavalsfeest 
maandag 28 februari t/m zondag 6 maart     krokusvakantie 
vrijdag 18 maart – geen school      pedag. studiedag 
maandag 21 maart – Merksem kleuters    ouderavond 
maandag 21 maart – AvD      ouderavond 
dinsdag 22 maart – Marialei kleuters      ouderavond 
donderdag 24 maart – Marialei lagere school   ouderavond 
donderdag 24 maart – Merksem 1-2-3    ouderavond 
maandag 28 maart – Merksem 4-5-6     ouderavond 
maandag 4 april t/m zondag 17 april      paasvakantie 
maandag 18 april        paasmaandag  
 
 
3de trimester 
zondag 24 april – Deuzeldjogging     campus AvD 
dinsdag 26 april – Marialei eerste leerjaar    sleep-in op school 
zaterdag 7 mei – Wirreward schoolfeest    campus Merksem  
zaterdag 14 mei – Doededeuzeldag schoolfeest   campus Marialei 
maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei – 34 AB   Bosklassen 
woensdag 25 mei – Merksem 5-jarigen    kleuterdag in 1ste lj. 
donderdag 26 mei – geen school     O.H.- Hemelvaartsdag 
vrijdag 27 mei – geen school      brugdag 
woensdag 1 juni – Marialei 5-jarigen     kleuterdag in 1ste lj. 
maandag 6 juni – geen school      pinkstermaandag 
maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni – 6 ABDE   Zeeklassen 
donderdag 23 juni t/m vrijdag 24 juni – 1 ABC & 2 AB  Natuurklassen 
donderdag 30 juni        oudercontacten 
vrijdag 1 juli         start grote vakantie 
 
 
 
 


