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Belangrijke info

KLEUTERSCHOOL
Vanaf volgend schooljaar zijn kleuters 
leerplichti g vanaf 5 jaar! 

Open deurtje sj 2020-21
• 28 augustus doorlopend van 16u - 17u 

(kleuters die instappen sep-nov)
•  december van 11u – 12u 

(jan – feb – krokus)
•  maart van 11u – 12u 

(na Pasen – Hemelvaart)

Info-avonden
• 3 september 19u/20u 

(jongste kleuters HX & Tuimeling 
+ instappers november)

• 2 september 19u/20u 
(oudste kleuters  HX en Tuimeling)                

Oudercontacten
•  december (IK)
•  juni (IK)
•  oktober (3K
•  januari (2K) 
•  februari (1K)
•  maart (3K)

LAGERE SCHOOL
Info-avonden
•  31 augustus 20u (1L) 
•  september 19u (3L&4L) – 20u (2L)
•  september 20u (5L&6L)

Oudercontacten
•  oktober (1L tot 6L)
•  februari (2L tot 6L)
•  april (1L)

Start nieuwe schooljaar 2020-2021

Op dinsdag 1 september vliegen we er weer in.
Wij hopen op een gunsti ge coronacode bij de start 
en geven u alvast een overzicht van de 
nieuwe schoolorganisati e door.

Schooluren
Voormiddag  8u30-12u10
Namiddag maandag: 13u20 – 15u
                      dinsdag – donderdag – vrijdag : 13u20 – 15u25 
                                                          5e/6e lj :  13u20 – 15u15
Opvang
Voor- & naschoolse opvang (betalend) in elke vesti ging : 

• van 7u - 8u en van 15u45 tot 18u

Huiswerkbegeleiding
Voor 1e tot 6e lj is mogelijk na overleg met zorgleerkrachten 
op dinsdag & donderdag na schoolti jd. 

Middagpauze
De leerlingen van 1e tot 5e lj nemen hun middagpauze rusti g in de klas 
op wisselende ti jdsti ppen : 2 dagen van 12u10 - 12u30 en 2 dagen 12u30 – 12u50

Kleuters en leerlingen 6e lj eten samen per leeft ijdsgroep / 
leerjaar in dezelfde blokken.
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Een blik terug... 
een blik vooruit
We blikken terug op een merkwaardige periode. 
Genoeg geschreven, geregeld, gezeurd, alleen gezeten...
Hoog ti jd om sti laan terug naar richti ng “normaal” te evolueren!
Maak van de vakanti e een mooie ti jd. Maak werk van 
vriendschappen en avonturen. Laad de batt erijen weer volledig op.
We hopen in september weer een frisse start te kunnen nemen 
en met de hele klas volle dagen naar school te kunnen komen...

Duimen maar!

Groetjes van directi e 
en het ganse Sint-Joristeam

We blikken terug op een merkwaardige periode. 
Genoeg geschreven, geregeld, gezeurd, alleen gezeten...
Hoog ti jd om sti laan terug naar richti ng “normaal” te evolueren!
Maak van de vakanti e een mooie ti jd. Maak werk van 
vriendschappen en avonturen. Laad de batt erijen weer volledig op.
We hopen in september weer een frisse start te kunnen nemen 
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Wist-je-datjes
Xxxxxxxxx



3

Geboortes

Rosie
Dochter van 
juf Dorien (3e lj)en Kenneth 

Lea
Dochter van 
juf Sophie (2elj) en Filip.
Geboren op 3 maart 2020

Viktor
Zoontje van Lien Vandenplas en Jelle 
De Clerck. Een broertje voor Dries 
(1KT) en Mira
Geboren op 17 maart 2020

Rufus
Kleinzoon van 
juf Myriam De Cock (Instapklas HX)
Geboren op 30 maart 2020

Nel
Dochter van juf Sofi e (instapklas 
Tuimeling) en meester Ben.
Geboren op 4 april 2020

Overlijdensberichten

Juul Verbruggen
Grootvader van juf Annelies 
Verbruggen (1KB Hinxelaar)
Overleden op 22 maart 2020

Schoolfamilienieuws

Felix
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Kalender
vakantiedagen en belangrijke data

schooljaar 2020 - 2021

Vakanti edagen & belangrijke data schooljaar 2020-2021

Contactmoment : vrijdag 28 augustus in de vesti gingen 
tussen 16u-17u

Begin van het schooljaar : dinsdag 1 september 2020

Vrije dagen van het eerste trimester
Facultati eve verlofdag : maandag 26 oktober 2020
Herfstvakanti e : maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 

november 2020
Wapensti lstand : woensdag 11 november 2020
Kerstvakanti e : maandag 21 december t.e.m. vrijdag 1 

januari 2021

Vrije dagen van het tweede trimester
Facultati eve verlofdag : vrijdag 5 februari 2021
Krokusvakanti e : maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 

februari 2021
Paasvakanti e : maandag 5 april t.e.m. vrijdag 16 april 2021

Vrije dagen van het derde trimester   
O.-H.-Hemelvaart : donderdag 13 mei 2021
Brugdag : vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag : maandag 24 mei 2021

Zomervakanti e 
vangt aan op donderdag 1 juli tot dinsdag 31 augustus 2021

Pedagogische studiedagen 
Woensdag 23 september 2020
Woensdag 2 december 2020
Woensdag 17 maart 2021

Vrijdag 21 mei 2021 (onder voorbehoud)

Belangrijke data (onder voorbehoud)
Mosselfeesten : WE 10 & 11 oktober 2020
Schoolevenement
Vormsel : zaterdag 3 oktober 2020 om 10u & zaterdag 1 

mei 2021 om 15u
Eerste Communie : zaterdag 26 september 2020 & zater-

dag 15 mei 2021 om 10u

Extra muros acti viteiten (onder voorbehoud)
1ste leerjaar – sprookjesklassen : donderdag 24 tot vrijdag 

25 juni 2021 
2de  leerjaar – speurneuzenklassen : donderdag 24 tot 

vrijdag 25 juni 2021
3de  leerjaar – fi etsklassen : woensdag 23 tot vrijdag 25 juni 

2021 
4de leerjaar - boerderijklassen : dinsdag 22 tot donderdag 

24 juni 2021 
5de  leerjaar – zeeklassen : woensdag 21 tot vrijdag 23 april 

2021 
6de  leerjaar – zeeklassen : dinsdag 29 september tot vrij-

dag 2 oktober 2020


