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Schooljaar 2020-2021  

 

 

KALENDER SCHOOLJAAR 2020 - 2021 

 

Begin van het schooljaar 

info instappers 1 september : donderdag 27/08/2020 13u30 

hervatting van de lessen en : dinsdag 01/09/2020 

Bonjour Café 

infoavond lagere school  : dinsdag 08/09/2020 19u30 

infoavond kleuterschool  : donderdag 10/09/2020 19u30 

Eerste trimester 

schoolfotograaf   : vrijdag 11/09/2020 

boerderijklassen 1LJ/2LJ   :  woensdag 30/09/2020 t.e.m. vrijdag 02/10/2020 

facultatieve verlofdag  : maandag 05/10/2020 

info instappers 9 november : dinsdag 27/10/2020 13u30 

rapport    : vrijdag 30/10/2020 

herfstvakantie   : van maandag 02/11/2020 t.e.m. vrijdag 06/11/2020  

wapenstilstand    : woensdag 11/11/2020 

oudercontact lagere school :  donderdag 12/11/2020 (1ste leerjaar ook 10/11/2020) 

cultuurklassen 4LJ/5LJ   :  woensdag 18/11/2020 t.e.m. vrijdag 20/11/2020 

oudercontact kleuterschool : dinsdag 24/11/2020 en donderdag 26/11/2020 

pedagogische studiedag   :  vrijdag 27/11/2020 

Sint     : vrijdag 04/12/2020 

info instappers 4 januari  : dinsdag 15/12/2020 13u30 

kerstmarkt     : donderdag 17/12/2020 

rapport    : vrijdag 18/12/2020 

kerstvakantie   : van maandag 21/12/2020 t.e.m. vrijdag 01/01/2021  

 

Tweede trimester 

info instappers 1 en 22  :  dinsdag 26/01/2021 13u30 

februari 

facultatieve verlofdag   :  vrijdag 29/01/2021 

rapport+oudercontact 5LJ/6LJ  : donderdag 04/02/2021 
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krokusvakantie   : van maandag 15/02/2021 t.e.m. vrijdag 19/02/2021 

bosklassen 6LJ    :  maandag 15/03/2021 t.e.m. vrijdag 19/03/2021 

rapport+oudercontact 1-4LJ  : donderdag 18/03/2021 

boekenverkoop Pardoes   : donderdag 18/03/2021 

info instappers 19 april  : dinsdag 30/03/2021 13u30 

rapport 5LJ/6LJ   : vrijdag 02/04/2021 

paasvakantie   : van maandag 05/04/2021 t.e.m. vrijdag 16/04/2021 

 

Derde trimester 

oudercontact kleuter  : dinsdag 04/05/2021 en donderdag 06/05/2021 

info instappers 17 mei  : dinsdag 11/05/2021 13u30 

pedagogische studiedag   :  woensdag 12/05/2021 

O.L.H.-Hemelvaart   : donderdag 13/05/2021 en vrijdag 14/05/2021 

Pinkstermaandag   : maandag 24/05/2021 

schoolfeest     :  zaterdag 29/05/2021 

diplomafeest 3KL   : woensdag 16/06/2021 

rapport + oudercontact lager  : donderdag 24/06/2021 

diplomafeest 6LJ   :   maandag 28/06/2021 

 

Zomervakantie 

laatste schooldag   : woensdag 30/06/2021 eindigen de lessen om 12u05 

       opvang tot 13u00 

 

 


