
 
 
Oproep:  

 
 
 
Nieuw: inscannen of uitscannen in 

Organisatie schooljaar 2021 - 2022 
We zijn heel blij dat we relatief normaal het schooljaar kunnen starten.  
We stellen u begin september graag ons team voor want er zijn een paar nieuwe, 
enthousiaste mensen die ons vervoegen. 

Omwille van de veiligheid vragen we aan de ouders om de school ’s morgens en ’s 
avonds niet te betreden en een mondmasker te dragen wanneer u uw kind komt halen. 
Gelieve ook voldoende afstand te houden aan de schoolpoort. 
 
De kinderen van de lagere school komen  via de voordeur de school binnen, de kleuters 
komen binnen via het hekken aan de kleine speelplaats. 
 
De leerkracht van uw kind zal u laten weten aan welke deur u uw kind best kan afhalen 
’s avonds. 

Zwemmen 
De kinderen van het 2e, 4e en 6e leerjaar zullen 
(bijna) wekelijks gaan zwemmen in de periode van 
september tot januari. 

De kinderen van het 1e, 3e en 5e leerjaar zullen in de 
periode februari tot juni zwemles krijgen. U vindt een 
overzichtslijst  met alle data in de agenda van uw 
kind. 

Op tijd komen 
De schoolbel gaat om 8.20. Gelieve op tijd aanwezig te zijn zodat we de 
dag rustig samen kunnen starten. 
De dag eindigt om 15.25.  Er is opvang tot 18.00 en op woensdag tot 
13.15.  
 
Sportklas 5e en 6e leerjaar in Blankenberge 
Onze bovenbouwers trekken de tweede week van september naar Blankenberge 
voor een week vol sport en spel. Een leuke start van het nieuwe schooljaar! 
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24 zwemmen 2e en 4e leerjaar
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OPENKLASDAG 
Graag verwelkomen wij jullie op onze openklasdag op woensdag 
25 augustus. 
Wanneer? 16.30 - 18.30 
Voor wie? Kleuters + 1e en 2e leerjaar (kinderen en ouders) 
Waar? In de klas van uw kind 
Hoe? Met mondmasker/ handen ontsmetten/ 1,5 meter afstand

WELKOM

Wij bieden opnieuw een  soep en warme maaltijden aan 
in de refter. 

 
De bezoekmomenten voor ouders worden ook opnieuw 

opgestart in de kleuterschool.  
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Verlofdagen 2021- 2022 

1 november - 5 november 2021	 	 	 Herfstvakantie 

12 november 2021	 	 	 	 	 Brugdag 

27 december - 7 januari 2022		 	 	 Kerstvakantie 

28 februari - 4 maart 2022	 	 	 	 Krokusvakantie	 	 	  

4 april - 15 april 2022	 	 	 	 	 Paasvakantie 

18 april 2022	 	 	 	 	 	 Paasmaandag 

26 mei - 27 mei 2022	 	 	 	 	 Hemelvaart 
 
3 juni 2022	 	 	 	 	 	 	 Lokale verlofdag 

6 juni 2022	 	 	 	 	 	 	 Pinkstermaandag 

28 juni 2022	 	 	 	 	 	 Uitreiking getuigschrift 

Pedagogische studiedagen 

29 september 2021	 	 	 	 	 woensdag 
 

4 februari 2022	 	 	 	 	 	 vrijdag 

 
Openklasdag kleuters en middenbouw 

25 augustus 2021	 	 	 	 	 woensdag  16.30 - 19.00	 	
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