
 
 
Vakanties, feestdagen en schoolvrije dagen buitenschoolse kinderopvang (BKO) 2022-2023 
 
Opgelet: Tijdens vakanties en schoolvrije dagen is enkel de locatie van De STip Linden open! 

 

 maandag 31 oktober 2022 t/m zondag 6 november 2022 (herfstvakantie): 
gesloten op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2022 (Allerheiligen) 

 vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand): gesloten. 

 maandag 26 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 (kerstvakantie):gesloten 

 maandag 20 februari 2023 t/m zondag 26 februari 2023 (krokusvakantie) 

 maandag 3 april 2023 t/m zondag 16 april 2023 (paasvakantie): 
gesloten op maandag 10 april 2023 (paasmaandag) 

 maandag 1 mei 2023 (Dag van de Arbeid): gesloten 

 donderdag 18 mei + vrijdag 19 mei 2023 (Hemelvaart + brug): gesloten 

 maandag 29 mei 2023 (pinkstermaandag): gesloten 

 vrijdag 30 juni 2023: enkel voorschoolse opvang, BKO is gesloten in de namiddag 

 maandag 3 juli 2023 t/m donderdag 31 augustus 2023 (zomervakantie): 
gesloten op maandag 10 en dinsdag 11 juli 2023, op vrijdag 21 juli 2023 (Nationale Feestdag) alsook op 
maandag 14 en dinsdag 15 augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart) 
. 

Schoolvrije dagen de STiP Linden, schooljaar 2022-2023 
 

 woensdag 28 september 2022 

 maandag 3 oktober 2022 

 maandag 28 november 2022 

 maandag 30 januari 2023 

 woensdag 8 maart 2023 

 woensdag 17 mei 2023 

 
Schoolvrije dagen de STiP Binkom, schooljaar 2022-2023 
 

 woensdag 14 september 2022 

 maandag 3 oktober 2022 

 woensdag 19 oktober 2022 

 woensdag 18 januari 2023 

 maandag 30 januari 2023 

 maandag 13 maart 2023 

 
Schoolvrije dagen vbs De Linde, schooljaar 2022-2023 
 

 woensdag 28 september 2022 

 maandag 10 oktober 2022 

 woensdag 18 januari 2023 

 woensdag 8 februari 2023 

 woensdag 15 maart 2023 

 woensdag 3 mei 2023 

 dinsdag 30 mei 2023 

 
Schoolvrije dagen School 3212 Pellenberg, schooljaar 2022-2023 
 

 maandag 3 oktober 2022 

 maandag 10 oktober 2022 

 woensdag 23 november 2022 

 maandag 30 januari 2023 

 woensdag 22 maart 2023 

 
Schoolvrije dagen vbs St.-Martinus Lubbeek, schooljaar 2022-2023 
 

 maandag 3 oktober 2022 

 donderdag 20 oktober 2022 

 vrijdag 3 februari 2023 

 woensdag 26 april 2023 


