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• Dinsdag 30 augustus:  kennismakingsmoment van 17.30 u tot 18.30 u 

• Donderdag 1 september: 1ste schooldag 

• Maandag  5 september: infoavond voor alle klassen van de wijkschool om  

19 u 

• Dinsdag 6 september: infoavond om 19 u  voor alle klassen van het centrum 

• Vrijdag 16 september: praatcafé en openklasmoment wijkschool van 15.30u 

tot 18u 

• Vrijdag 30 september: Facultatieve verlofdag 

• Dinsdag 11 oktober: schoolfotograaf 

• Woensdag 19 oktober: Pedagogische studiedag, geen school voor de 

kleuters 

• Donderdag 27 oktober: Kennismakingsmoment voor de instappers van  

7 november van 15.35 u tot 16 u 

• Van 1 november tot en met 6 november: herfstvakantie 

• Maandag 7 november: instapdag 

• Vrijdag 11 november: wapenstilstand, verlof 

• Vrijdag 2 december: Sint op school 

• Donderdag 22 december: kennismakingsmoment voor de instappers van  

9 januari van 15.35 u tot 16 u 

• Van 26 december tot en met 8 januari: kerstvakantie 

 

 

Tweede trimester 

• Maandag 9 januari: instapdag 

• Maandag 23 januari: Facultatieve verlofdag 

• Donderdag 26 januari: kennismakingsavond voor de instappers van 1 februari 

van 15.35 u tot 16 u 

• Dinsdag 1 februari: instapdag 

• Woensdag 15 februari: Carnaval 

• Donderdag 16 februari: kennismakingsmoment voor de instappers van 

27 februari van 15.35 u tot 16u 

• Van 20 februari tot 26 februari: krokusvakantie 

• Maandag 27 februari: instapdag 

• Dinsdag 28 februari: infoavond instappers met geboortejaar 2021om 19u 

• Woensdag 8 maart: Pedagogische studiedag, geen school voor de 

kleuters 

• Donderdag 30 maart: kennismakingsmoment voor de instappers van 17 april 

van 15.35 u tot 16 u 

• Vrijdag 31 maart: Sponsortocht 

• Van 3 april tot 16 april: paasvakantie 

 

               

 

Derde trimester 

• Dinsdag 17 april: instapdag 

• Vrijdag 5 mei: Pedagogische studiedag, geen school voor de kleuters, wel 

voor de lagere school 

• Zaterdag 13 mei: Schoolfeest 

• Dinsdag 16 mei: kennismakingsmoment voor de instappers van 22 mei van 

15.35 u tot 16 u 

• Donderdag 18 mei: hemelvaartsdag: verlof 

• Vrijdag 19 mei: brugdag: verlof 

• Maandag 22 mei: instapdag 

• Maandag  29 mei:  pinkstermaandag: verlof 

• Vrijdag 9 juni: Praatcafé in de centrumschool 



• Dinsdag 27 juni: Proclamatie voor onze derde kleuterklassen om 13.30 uur 

• Vrijdag 30 juni: Laatste schooldag, nog een halve dag school. 

 

 


