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26 augustus 2021 

Beste ouders, 
 

Hopelijk hebben jullie, ondanks het minder goede weer, een deugddoende 
zomervakantie gehad en zijn de batterijtjes goed opgeladen.  
Samen met en dankzij jullie hebben we het vorige schooljaar tot een goed einde 
kunnen brengen, waarvoor onze dank! 
We hopen dat we met hetzelfde gestelde vertrouwen, samen het nieuwe schooljaar 
kunnen starten op woensdag 1 september 2021 om 8u40.  
In een aparte brief zullen jullie de klaslijst bekomen van jouw kind. 
Op maandag 30 augustus tussen 17u en 18u houden we open-klas-dag, vooral 
bedoeld voor zij die naar het eerste leerjaar gaan en onze nieuwe leerlingen. Zij 
kunnen dan kennismaken met de nieuwe school, de juf of meester alsook turnkledij 
aanschaffen. Andere leerlingen mogen ook komen, maar door de nog te volgen 
coronamaatregelen willen we dit echt beperken. We vragen ook om slechts met één 
ouder te komen. 
 
Enkele belangrijke mededelingen: 

1. We zullen ons nog steeds moeten houden aan een aantal 
coronamaatregelen. Die ontvangen jullie in een aparte brief. 

2. Vanaf 1 september start de nieuwe, gecentraliseerde  opvangregeling!!  
Vergeet je niet te registreren bij de opvang ‘de apenstaart’. Ook als je kind 
enkel naar de korte opvang en/of maar sporadisch (of zelfs niet) naar de 
opvang moet. Pas daarna kan je je kind inschrijven voor de opvang. Zijn 
dit vaste dagen, dan kan je dadelijk inschrijven voor het hele schooljaar. 
Inschrijven kan ook maandelijks, wekelijks of zelfs de dag zelf tot max. 15u! 
In de lange opvang (is langer dan 16u25) kan je kind genieten van alle 
mogelijke naschoolse activiteiten. Meer info hierover werd gegeven via mail 
(21 mei 2021) en op de infoavond van 23 juni jl. Je vindt alles ook op de 
website van De Apenstaart: www.deapenstaart.be of je kan voor je vragen 
mailen naar de.apenstaart@telenet.be  
Kinderen die enkel gebruik maken van de korte opvang na school, 
MOETEN afgehaald zijn om 16u25.  

3. Op de achterzijde van dit blad vinden jullie de data die reeds vastliggen 
voor volgend schooljaar.  

 
We wensen jullie een aangenaam, leerrijk nieuw schooljaar toe! 

 
 

De directie en het hele team 

    

http://www.deapenstaart.be/
mailto:de.apenstaart@telenet.be


  
   

 Op de vetgedrukte data zijn de leerlingen vrij!  
  

Augustus     Maandag 30 augustus:   Open-klas-dag 17u-18u  
  
September    Woensdag 1 september: Terug naar school  

Vrijdag 17 september: Strapdag (trappend of stappend naar school)   
              

Oktober         Vrijdag 1 oktober: herfstwandeling  
Woensdag 13 oktober: Pedagogische studiedag   
Vrijdag 29 oktober:  Rapport 1  
Zat 30 oktober tot zo 7 nov:  Herfstvakantie  

  
November     Donderdag 11 nov:  Wapenstilstand   
  Vrijdag 12 nov.: Facultatieve vrije dag 

Dinsdag 16 nov:  Oudercontact (vast kleuter)  
Donderdag 18 nov:  Oudercontact (vast lager)  

  
December     Woensdag 1 december:  Pedagogische studiedag  
  Vrijdag 24 december: rapport 2 (namiddag vrij, start kerstvakantie 

Vrijdag 24 dec 2021, 12u, tot en met zondag 9 jan 2022: Kerstvakantie  
  

Januari         Donderdag 13 jan:  Oudercontact op vraag  
          Woensdag 19 jan:  Pedagogische studiedag  

  
Februari        Maandag 21 tot en met vrijdag 25 februari: zeeklassen 

Zaterdag 26 tot en met zondag 6 maart: Krokusvakantie  
  
Maart            Woensdag 23 maart: Pedagogische studiedag 
  Zondag 27 maart: Brunch  
  Donderdag 31 maart: rapport 3 met oudercontact 
  
April             Zaterdag 2 april tot en met Paasmaandag 18 april: Paasvakantie  

  
Mei               Maandag 2 mei: Facultatieve verlofdag  
           Vrijdag 13 + Zondag 15 mei: Schabartfeest/Schoolfeest 
                    Maandag 23 tot en met woensdag 25 mei:  Bosklassen  
                    Donderdag 26 tot en met zondag 29 mei: O.L.H.Hemelvaart   

           
Juni             Zaterdag 4 tot en met maandag 6 juni: Pinksterweekend   
                    Maandag 27 juni   Proclamatie        Kleuters: 14u  

 Lager:       20u  
                    Dinsdag 28 juni:  Rapport 4 met vraaggestuurd oudercontact  
 
 

Vakantie vanaf vrijdag 1 juli 2022  
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