Sint-Vincentius  Sint-Bernadette

informatief

VERLOFDAGEN 2020-2021
Beste ouders, dit is een brief van het eind van het schooljaar, enkel de achterzijde werd aangepast.
Het gele dat u dus op deze voorzijde leest, is niet meer van toepassing!
Excuses voor de verwarring!
We starten het schooljaar op dinsdag 1 september 2020 – ouders zijn welkom voor ons startmoment.
Infoavond Sint-Vincentius 02/09 om 19u30 in de klassen – zie mail leerkrachten
Daarna kan u nog even een drankje drinken in de refter. We vragen op die avond om geen kinderen mee te
brengen.
Info Sint-Bernadette 03/09 om 15u00 in de klas
Sint-Vincentius: vanaf de eerste schooldag kan er warm gegeten worden op school.
NIEUW Sint-Bernadette: vanaf de eerste schooldag ook warm; steeds veggie.
UURWIJZIGING: de schooluren veranderen volgend schooljaar:
ma-di-do-vrij: van 8u25 – 12u00 en van 13u35 tot 15u30
woe: 8u25 – 12u00

Vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021
Eerste trimester
Lokaal vrijaf:

vrijdag, 02 oktober


opvang/kamp door Muzaïek vanaf 8.00 tot 16.00 uur (€ 20)*

Herfstvakantie:
Wapenstilstand
Pedagogische studiedag:

zaterdag, 31 oktober - zondag, 8 november
woensdag, 11 november
woensdag, 25 november



Kerstvakantie:

zaterdag, 19 december - zondag, 3 januari

Tweede trimester
Pedagogische studiedag:

woensdag, 10 februari*



opvang/kamp door Muzaïek vanaf 8.00 tot 12.30 uur (€10)*



opvang/kamp door Muzaïek vanaf 8.00 tot 16.00 uur (€ 20)*

Lokaal vrijaf:

maandag, 15 maart*

Krokusvakantie:
Paasvakantie:

zaterdag, 13 februari - zondag, 21 februari
zaterdag, 03 april - zondag, 18 april

Derde trimester
O.L.H.-Hemelvaart:
Brugdag
Pinkstermaandag:
Pedagogische studiedag:


Laatste schooldag:

opvang/kamp door Muzaïek vanaf 8.00 tot 12.30 uur (€10)*

donderdag, 13 mei
vrijdag, 14 mei
maandag, 24 mei
woensdag, 16 juni*
opvang/kamp door Muzaïek vanaf 8.00 tot 16.00 uur

woensdag, 30 juni (tot 12.00 uur)

* op www.muzaïek.be – kan je inschrijven en vind je de locatie: EDUGO Slotendries of EDUGO Sint-Vincentius
kampen tijdens de schoolvakanties:
Volgende organisaties bieden nog steeds kampen aan :
Topvakantie https://www.topvakantie.be : kleuter en lager op EDUGO De Brug: krokusvakantie - paasvakantie –
zomervakantie (alle weken)
Little Ball: https://www.littleballvillage.be/nl: enkel voor kleuter. Locatie: EDUGO Sint-Vincentius: op zaterdag en tijdens de
vakanties
BVLO: www.bvlosportkampen.be – locatie Edugo Lourdes
Tsjaka: www.tsjaka.be
Muzaïek: http://muzaiek.be/ voor alle kinderen geboren tussen 2017 en 2009.
Herfstvakantie: 2-6/11, Kerstvakantie: 21- 24/12 en 28- 31/12, Paasvakantie: 6-9/04 - locatie Edugo Sint-Vincentius + ook
op andere momenten op Edugo Lourdes

BELANGRIJKE DATA VOOR HET KOMENDE SCHOOLJAAR – zie
achterzijde
Dagen die nu reeds vastliggen:

Sint-Vincentius

Sint-Bernadette

-

Fotograaf: 05 oktober 2020

-

Fotograaf: 05 oktober 2020

-

Kaas- en wijnavond: 14 november 2020

-

chrysantenverkoop: 24 oktober 2020

-

Oudercontacten voor alle klassen:
maand november 2020

-

Oudercontacten voor alle klassen:
maand november 2020

-

SV musical: 3 tem 5 februari 2021

-

Oudercontacten voor de lagere klassen +
3de kleuterklas: maart 2021

AFGELAST 
-

Oudercontacten voor de lagere klassen +
3de kleuterklas: maart 2021

-

Floradagen: 23-24-25 april 2021

-

SV info-avond van de 3de kleuterklas
naar het 1ste leerjaar: 27 april 2021

-

Oudercontacten voor de peuters, 1ste en
2de kleuterklas: mei 2021

-

Project van 4 mei tem 12 mei

-

Oudercontacten voor de peuters, 1ste en
2de kleuterklas: mei 2021

-

SB Info van de 3de kleuterklas naar het
1ste leerjaar: 11 mei 2021

-

Eerste communie: 23 mei 2021

-

Eerste communie: 23 mei 2021

-

Schoolfeest Sint-Vincentius: 29 mei 2021

-

Schoolfeest Sint-Bernadette: 4 juni 2021

-

Proclamatie SV 6de leerjaar: 29 juni 2021

-

Proclamatie SB 6de leerjaar: 28 juni 2021

-

Laatste schooldag: 30 juni 2021 – school tot 12u00

Vanaf september (op de vestiging Sint-Vincentius)
Muzaïek

Wekelijks na schooltijd op dinsdag een muzisch atelier voor het
lager (zie ook folder die gemaild werd)

Sint-Lukasacademie

Opnieuw kunstatelier op woensdagmiddag (er is gevraagd voor
een uitbreiding naar de volledige lagere school)

