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Beste ouders, 

We zijn op het einde van een zeer vreemd schooljaar 2019-2020. Een schooljaar waarin 

we veel ‘in ons kot gezeten hebben’. Een schooljaar waarin we heel flexibel met steeds 

wisselende richtlijnen zijn omgegaan. Een schooljaar waar we het online-lesgeven leerden 

kennen om onze kinderen niet los te laten. Een schooljaar met een beperkte aanwezigheid 

op school. 

En nu…is het vakantie…maar toch niet echt: we kunnen niet onbezorgd de vakantie in 

want nog steeds zullen we afstand houden, onze contacten beperken, vaak onze handen 

wassen, niet naar grote feestjes gaan, op bepaalde plekken je mondmasker dragen, zelfs 

op het strand en in het buitenland de anderhalve meter respecteren… Zorg goed voor 

jezelf en voor de anderen want het hangt van ieder van ons af of we de vakantie in 

schoonheid kunnen eindigen en met goede moed het nieuwe schooljaar zullen ingaan. 

Hieronder vind je alvast enkele belangrijke data voor volgend schooljaar: 

Donderdag 27 augustus 2020  open-klas-dag (17u – 18u) 

Dinsdag 1 september 2020  start nieuwe schooljaar 

Maandag 5 oktober 2020   Facultatieve verlofdag 

Vrijdag 9 oktober 2020   Herfstwandeling 

Woensdag 14 oktober 2020  Pedagogische studiedag 

Van 31 oktober tot en met 8/11/2020 Herfstvakantie 

Woensdag 11 november 2020  Wapenstilstand 

Van 19/12 tot en met 3/1/2021  Kerstvakantie 

Woensdag 20 januari 2021  Pedagogische studiedag 

Van 13/02 tot en met 21/02  Krokusvakantie 

Vrijdag 19 maart 2021   Pedagogische studiedag 

Zondag 28 maart 2021   Jaarlijkse eetdag: brunch 

Van 3 april tot en met 18 april  Paasvakantie 

Vrijdag 30 april 2021   Facultatieve verlofdag 

Van 3 tot en met 7 mei 2021  Zeeklassen 

Van 10 tot en met 12 mei 2021  Bosklassen 

Van 13  tot en met 16 mei 2021  O.L.H.-Hemelvaartverlof 

Zondag 23 en maandag 24 mei 2021 Pinksterweekend 

Vrijdag 4 en Zondag 6 juni 2021  Schabartfeest/Schoolfeest 

Geniet, ontspan, vind vreugde:  Fijne vakantie!!   

De directie en het hele team 
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