voor
EeEeen Een Kalender
eerste kalender
met het
data schooljaar
voor

2020 – 2021
sept
di 1 sept
vr 18 sept
za 26 sept
zo 27 sept
ma 28 sept
do 1 okt
za 3 okt
za 10 okt
vr 16 okt
za 17 okt
woe 21 okt
woe 28 okt
za 31 okt
ma 9 nov
woe 11 nov
za 21 nov
di 24 nov
do 17 dec
za 19 dec
vr 1 jan ‘21
ma 4 jan
woe 13 jan
za 23 jan
za 13 febr
zo 21 febr
za 20 maart
do 1 april
za 3 april
ma 19 april
vr 30 april
za 1 mei
za 8 mei
za 8 mei
woe 12 mei
do 13 mei
vr 14 mei
woe 19 mei
za 22 mei
zo 23 mei
ma 24 mei
di 8 juni
ma 28 juni
di 29 juni
woe 30 juni
do 1 juli

kennismaking met nieuwe klas en lkrn / “corona- ouder-infoavonden”
eerste schooldag van het nieuwe schooljaar – zachte landingen alle klassen
strapdag
16u Eerste Communie (2020) in Oostveld
11u Eerste Communie (2020) in Oedelem
facultatieve vrije dag 1 (er is opvang)
fietscontroles georganiseerd door de politie “Het Houtsche”
16u Vormsel (2020) in Oostveld
17u Vormsel (2020) in Oedelem
kleuters naar het bos voor hun jaarlijkse herfstuitstap
Open Deur 1 in VBS Ter Bunen - Oostveld (10.00 u tot 12.00 u)
ontmoetingsmoment voor nieuwe peutertjes en hun ouders (OED) (9.45u)
pedagogische studiedag 1 (vrije dag voor de kinderen)
(er is opvang)
begin van de herfstvakantie (herfstrapport)
weer school (de herfstvakantie is voorbij)
Wapenstilstand – geen school voor de kinderen
Open Deur 1 in VBS Ter Bunen - Oedelem (10.00 u tot 12.00 u)
oudercontact kleuter
rapportenavond lager (bespreking kerstrapport)
start van de kerstvakantie
Gelukkig Nieuwjaar!
start van het tweede trimester
pedagogische studiedag 2 (vrije dag voor de kinderen)
(er is opvang)
Open Deur 2 in VBS Ter Bunen - Oostveld (10.00 u tot 12.00 u)
begin van de krokusvakantie
einde van de krokusvakantie
Open Deur 2 in VBS Ter Bunen - Oedelem (10.00 u tot 12.00 u)
rapportenavond lager (bespreking paasrapport)
begin van de paasvakantie (Pasen: zo 4 april)
start van het derde trimester
facultatieve vrije dag 2 (er is opvang)
14u Eerste Communie in Oedelem
(Feest van de Arbeid)
16u Eerste Communie in Oostveld
Open Deur 3 in VBS Ter Bunen - Oostveld (10.00 u tot 12.00 u)
ontmoetingsmoment voor nieuwe peutertjes en hun ouders (OED) (9.45u)
Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart (vrije dag)
brugdag (vrije dag)
pedagogische studiedag 3 (vrije dag voor de kinderen)
(er is opvang)
14.30u Vormsel in Oostveld
17u
Vormsel in Oedelem
Pinksteren
Pinkstermaandag (vrije dag)
oudercontact kleuter
rapportenavond lager (bespreking zomerrapport)
uitreiking getuigschriften en afscheidsfeest 6de leerjaar (in OV)
laatste schooldag (er is opvang vanaf 12.05u)
start van de zomervakantie

