Vakantiedagen schooljaar 2020-2021
eerste trimester







Open klasdag: donderdag 27 augustus 2020 van 17.00 – 18.30
Eerste schooldag: dinsdag 1 september 2020
Lokale verlofdag: vrijdag 2 oktober 2020
Vrijaf wegens studiedag leerkrachten: maandag 5 oktober 2020
HERFSTVAKANTIE:
van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november 2020
De leerlingen worden op maandag 9 november 2020 terug op school verwacht!
 Wapenstilstand: woensdagdag 11 november 2020
 KERSTVAKANTIE:
van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
tweede trimester
De leerlingen worden op maandag 4 januari terug op school verwacht!
 Vrijaf wegens studiedag leerkrachten: woensdag 13 januari 2021
 Lokale verlofdag: maandag 25 januari 2021
 KROKUSVAKANTIE:
van zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari 2021
De leerlingen worden op maandag 22 februari 2021
terug op school verwacht!
 PAASVAKANTIE:
van zaterdag 3 april tot en met zondag 18 april 2021
derde trimester






De leerlingen worden op maandag 19 april terug op school verwacht!
O.-H.-Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021
brugdag: vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag: 24 mei 2021
Vrijaf wegens studiedag leerkrachten: woensdag 26 mei 2021
Laatste schooldag: woensdag 30 juni 2021
Leerlingen dienen op school te zijn tot de laatste schooldag !
Vervroegd op vakantie vertrekken of laattijdig terugkeren kan niet worden toegestaan.

Belangrijke data schooljaar 2020-2021
+ Week van de kleuter: 5 – 9 oktober 2020
Wees zeker op tijd op school!
+ Grootouderfeest: vrijdag 20 november 2020
+ Sinterklaas op bezoek: vrijdag 4 december 2020
+ Scholenmarkt: woensdag 27 januari 2021
+ Open klasdagen: woensdag 10 en donderdag 11 februari 2021
Enkel ouders van nieuwe leerlingen
+ Fotograaf: 23 februari 2021
+ carnavalstoet: 4 maart 2021
+ Spaghettiavond: 6 maart 2021
+ bosklassen: 29 maart-2 april 2021
voor L6
+ Schoolfeest: 29 mei 2020
+ Vormsel(2019-2020) : 26 september 2020
Vormsel (2020-2021): 17 april 2021
+ Eerste Communie (twee jaren samen): 8 mei 2021

