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Planning 

30/08/’22 kijkmoment voor alle lln. (18.00 u. – 19.00 u.) 

01/09/’22 eerste schooldag 

05/09/’22 *4de lj.: info-avond – 18.30 u. 
*5de lj.: info-avond – 19.15 u. 
*6de lj.: info-avond – 20.00 u. 

06/09/’22 *6de lj.: met de fiets naar de bib (namiddag) 
*3de lj.: info-avond – 19.00 u. 

07/09/’22 *1ste lj.: info-avond – 19.00 u. 
*2de lj.: info-avond – 19.30 u. 

13/09/’22 K3, K4, K5: info-avond – 18.30 u.        

15/09/’22 4de lj.: fietsexamen  

20/09/’22 lagere school: scholenveldloop te Rijkevorsel (velden Zwarte Leeuw – voormiddag) 

21/09/’22 pedagogische studiedag – vrijaf voor de kinderen 

22/09/’22 *schoolfotograaf + individuele foto’s 
*4de lj.: bezoek aan de appelboer (Rijkevorsel – voormiddag) 
*K1, K2: info-avond – 18.30 u 

23/09/’22 lagere school: startbezinning – begin schooljaar 

28/09/’22 dag van de sportclub 

29/09/’22 5-jarigen: schooluitstap naar Den Boeradrie (Rijkevorsel 8.45 u. – 12.00 u.) 

30/09/’22 *1ste en 2de lj.: schooluitstap naar De Schuur (Borsbeek 8.30 u. – 16.00 u.) 
*4de lj.: schooluitstap Suske-Wiske museum + Kalmthoutse Heide (8.30 u. – 16.45 u.) 

06/10/’22 4-jarigen: schooluitstap naar Den Boeradrie (Rijkevorsel 8.45 u. – 12.00 u.) 

07/10/’22 *K1, K2, K3: schooluitstap naar de kinderboerderij (Brecht 8.45 u. – 15.20 u.) 
*3de lj.: schooluitstap naar de Zoo (Antwerpen 8.30 u. – 15.30 u.) 

11/10/’22 info-avond voor de ouders van nieuwe kleuters (19.00 u.) 

12/10/’22 facultatieve verlofdag 

17/10/’22 K3, K4, K5: Moev – Rollebolle (Brecht 12.45 u. – 15.00 u.) 

18/10/’22 1ste en 2de lj.: voorstelling ‘Coppelia’ (Beerse 10.00 u.) 

21/10/’22 *KS: grootoudersfeest (namiddag) 
*dag van de jeugdbeweging 

26/10/’22 drempelmoment voor de nieuwe instappers (geboren t.e.m. 07/05/2020) 

27/10/’22 5de lj.: voorstelling ‘A happy rythm comedy’ (Beerse 13.30 u.) 

28/10/’22 lagere school: rapport 1 (oudercontacten na de herfstvakantie) 

31/10/’22 herfstvakantie t.e.m. 06/11/’22 

07/11/’22 instap nieuwe kleuters  

08/11/’22 2de lj.: bezoek aan de bib (Rijkevorsel – namiddag) 

11/11/’22 vrijaf 

22/11/’22 5de lj.: voorstelling ‘Vluchtwegen’ (Beerse 13.30 u.) 

23/11/’22 4- en 5-jarigen: oudercontacten  

30/11/’22 facultatieve verlofdag 

02/12/’22 Sint op school 

09/12/’22 3de en 4de lj. schooluitstap naar musical (Antwerpen 11.45 u. – 16.45 u.) 

21/12/’22 drempelmoment voor de nieuwe instappers (geboren t.e.m. 09/07/2020) 

GVBS Het Kompas 
Pastoor Lambrechtsstraat 3 
2310 Rijkevorsel 
tel. 03 312 37 33 
directie@het-kompas.be 
www.het-kompas.be 

mailto:directie@het-kompas.be
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26/12/’22 kerstvakantie t.e.m. 08/01/’23 

09/01/’23 instap nieuwe kleuters  

10/01/’23 4de lj.: typles 1  

17/01/’23 *3de lj.: voorstelling ‘Engel’ (Beerse 10.00 u.) 
*4de lj.: typles 2 

18/01/’23 pedagogische studiedag – vrijaf voor de kinderen 

20/01/’23 lagere school: rapport 2 

24/01/’23 4de lj.: typles 3 

25/01/’23 drempelmoment voor de nieuwe instappers (geboren t.e.m. 01/08/2020) 

31/01/’23 4de lj.: typles 4 

01/02/23 instap nieuwe kleuters 

07/02/’23 info-avond voor ouders van nieuwe kleuters (19.00 u.) 

08/02/’23 facultatieve verlofdag 

14/02/’23 5de en 6de lj.: voorstelling ‘Vechtmeisje’ (Beerse 10.00 u.) 

16/02/’23 5de en 6de lj.: schooluitstap naar Technopolis (Mechelen 8.30 u. – 16.00 u.) 

17/02/’23 drempelmoment voor de nieuwe instappers (geboren t.e.m. 27/08/2020) 

20/02/’23 krokusvakantie t.e.m. 26/02/’23 

27/02/’23 instap nieuwe kleuters 

07/03/’23 4de lj.: bib-activiteit in de school  

09/03/’23 kleuters: schooluitstap naar Raf en Otje (Turnhout 8.30 u. – 15.20 u.) 

15/03/’23 pedagogische studiedag – vrijaf voor de kinderen 

20/03/’23 lagere school: boom boom whackers (gans de week) 

22/03/’23 1ste lj.: schooluitstap Schapenhof (8.30 u. – 12.00 u.) 

24/03/’23 lagere school: rapport 3 (+ oudercontacten) 

29/03/’23 drempelmoment voor de nieuwe instappers (geboren t.e.m. 17/10/2020) 

30/03/’23 6de lj.: bib-activiteit (bib Rijkevorsel – namiddag) 

31/03/’23 4de lj.: voetgangersexamen 

03/04/’23 paasvakantie t.e.m. 16/04/’23 

17/04/’23 instap nieuwe kleuters 

26/04/’23 5-jarigen: oudercontact 

27/04/’23 6de lj.: bib-activiteit (bib Rijkevorsel – namiddag) 

01/05/’23 vrijaf 

13/05/’23 schoolfeest Het Kompas 

17/05/’23 drempelmoment voor de nieuwe instappers (geboren t.e.m. 22/11/2020) 

18/05/’23 en 19/05 vrijaf 

20/05/’23 Plechtige communie (9.30 u.) 

22/05/’23 instap nieuwe kleuters 

27/05/’23 Eerste communie (10.30 u.) + 29/05 vrijaf 

06/06/’23 4-jarigen: oudercontacten 

14/06/’23 facultatieve verlofdag 

22/06/’23 5de en 6de lj.: schooluitstap naar Pennenzakkenrock (Mol 8.30 u. – 16.30 u.) 

23/06/’23 *kleuters: sportdag 
*6de lj.: fietsexamen 

26/06/’23 1ste en 2de lj.: schooluitstap naar Westerlo (Westerlo 8.30 u. – 16.30 u.) 

27/06/’23 lagere school: bezinning einde schooljaar 

28/06/’23 getuigschriften 6de lj. (19.00 u.) 

29/06/’23 K1 en K2: schooluitstap naar Kidzzz (Rijkevorsel 8.45 u. – 15.15 u.) 

30/06/’23 lagere school: rapport 4 

  

Deze planning is niet volledig en kan in de loop van het jaar nog aangepast worden.  


