
1

Belangrijke info

Kleuterschool 
en lagere school: 
Do 26/08 (16u-17u): 
• Kennismakingsmoment voor ouders 

en kinderen

Infoavond kleuterschool
Woe 01/09: 
• jongste kleuter Hinxelaar(IK & 1K) 

om 19u
•  jongste kleuters Tuimeling(IK & 1K) 

om 20u

Do 02/09: 
• oudste kleuters Tuimeling(2K & 3K) 

om 19u
• oudste kleuters Hinxelaar(2K & 3K) 

om 20u

Infoavond lagere school
• 1L: ma 30 augustus 19u
• 2L + 3L: ma 6 september 19u
• 4L + 5L + 6L: ma 6 september 20u

Start nieuwe schooljaar 2021 - 2022

Op woensdag 1 september 2021 is het de eerste schooldag.
De schooluren worden na het coronahoofdstuk gelijkgesteld voor alle dagen 
van de week. We spreiden de einduren, omwille van verbouwingswerken op 
Mechelsesteenweg. Aan het aantal uren onderwijs� jd wordt niet geraakt.
De naschoolse opvang blij�  GRATIS voor alle kinderen in elke ves� ging 
tot 15u45.

Schooluren vanaf 1 september 2021
• 08u30 - 12u10 (op woensdag tot 12u15 voor 4L - 5L - 6L) 
• 13u20 - 15u05 voor 4L – 5L – 6L
• 13u20 - 15u10 voor 2L – 3L
• 13u20 - 15u15 voor 1L +  Kleuterscholen

Opvang
Voor- & naschoolse opvang (betalend) in elke ves� ging: 
• van 7u - 8u en van 15u45 tot 18u
• buitenschoolse opvang ‘t Appelboompje op woensdagnamiddag

Huiswerkbegeleiding op maandag en dinsdag
Van 1L t.e.m 6L is dit mogelijk na overleg met zorgleerkrachten 

� jne

vakantie!

BACK TO 
SCHOOL

WOENSDAG 1 SEPTEMBER
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Beste ouders van de Sint-Jorisschool,

Op 1 september 2021 neem ik de fakkel over 
van Myriam van Aken.
Graag zou ik me via deze weg alvast willen voorstellen.

Mijn naam is Sandra Maes.
Ik ben 48 jaar (bijna 49 jaar), mama van twee fantas� sche 
kinderen: een dochter Maxine (21j) en een zoon Karsten (17j).
Ik hou van skiën, fi etsen en basketbal. 
Onlangs kocht ik een huis in Ruisbroek (Puurs) maar woon 
momenteel nog in Werchter, tot het nieuwe huis af is 
(december 2022).

Mijn “roots” liggen in de Kempen. Ik behaalde er in 1994 
mijn diploma onderwijzer aan het Pedagogisch Hoger 
Onderwijs het Heilig Grafi ns� tuut te Turnhout.
Mijn loopbaan star� e er in 1994 ook als leerkracht in het 
basisonderwijs. 
Na 14 jaar lesgeven in het zesde leerjaar te Evere kreeg ik in 
juli 2008 de kans om een schoolteam te leiden te Nossegem 
(Zaventem) en volgde ik toen ook de cursus directeur (ProfS; 
wat staat voor Professionalisering van Schoolleiders). In Nos-
segem (Zaventem) mocht ik vier schooljaren directeur zijn in 
een niet-vacant ambt. Ik kon er dus niet blijven. In septem-
ber 2012 ze� e ik het directeurschap verder in Rotselaar waar 
ik nu na negen schooljaren afscheid moet nemen met toch 
wel pijn in het hart. Op familiaal vlak deden er zich een aan-
tal grote veranderingen voor waardoor ik op professioneel 
gebied andere keuzes ben gaan maken. Vandaar mijn stap 
naar de Sint-Jorisschool.

Na een schoolspecifi eke selec� eprocedure werd ik door het 
bestuur van KITOS aangesteld als directeur met ingang van 
1 september 2021 (maar ik neem reeds deel aan verschillende 
vergaderingen en overlegmomenten)

Mijn grootste drijfveer is 
SAMEN school maken! 

Kinderen laten zijn en groeien in wie ze zijn… samen met het 
Sint-Joristeam, samen met de ouders,… Ik word gelukkig 
van elke kleine of grote stap die elk kind maakt! Kinderen 
groeien enkel wanneer ze zich goed voelen in hun vel!

Ik zou mezelf kunnen beschrijven als een vooruitstrevend en 
leidinggevend persoon, die op een kri� sche manier open-
staat voor nieuwe ini� a� even en die een uitdaging niet uit 
de weg gaat.
Oprechtheid, eerlijkheid en open communica� e zijn daarbij 
troeven die ik als schoolleider hoog in het vaandel draag.
Directeur zijn is een roeping. Ik ben dan ook intrinsiek 
gemo� veerd om met een nieuw team op weg te gaan en mij 
achter de PRACHTIGE schoolvisie en het opvoedingsproject 
te ze� en van de Sint-Jorisschool om dit te realiseren voor 
ALLE kinderen.

Afscheid nemen… het voelt raar aan , zeker als het iets is 
waar je  al zo lang mee vergroeid bent. Ik besteedde meer 
� jd per dag op school dan thuis , ook meer dagen op een jaar 
op school dan thuis. Nu breekt voor mij een nieuw hoofdstuk 
aan  en dat is goed! 32 jaar heb ik de school met veel passie , 
goes� ng en innova� ekracht geleid. Samen met een zorgvul-
dig geselecteerd, krach� g en dynamisch team hebben we 
Sint - Joris gemaakt tot de warme kwaliteitsvolle school die 
ze nu is.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn 13-jarige ervaring als direc-
teur een waardevolle basis vormt voor de Sint-Jorisschool. 
Bovendien is het een uitdaging waar ik met zeer veel en-
thousiasme naar uitkijk. Mijn loopbaan is reeds heel divers 
geweest maar ik kan alleen maar besluiten dat ik steeds mijn 
job als directeur met hart en ziel heb uitgevoerd. Ik leef voor 
mijn school!

Ik wil juf Myriam heel erg bedanken voor al de inzet van de 
voorbije jaren. Ze hee� , samen met juf Goeleke, de school 
geleid met hart en ziel en een zeer mooi traject afgelegd. 
De Sint-Jorisschool is een leerrijke plek waar kinderen met 
plezier vertoeven en groeien.

Met enthousiasme zal ik de weg van juf Myriam, samen 
met directeur Goeleke én het Sint-Joristeam verder ze� en. 
Samen met de leerlingen, ouders, leerkrachten, personeel, 
het schoolbestuur, de buurt, de gemeente …bouwen we 
verder aan de school waar iedereen graag is. Waar ieders 
goed voelen primeert, er samenhang is en we gaan voor een 
op� male ontwikkeling van elk kind.

Graag pleit ik voor een open schoolcultuur en hoop als di-
recteur dicht bij de leerlingen, ouders en het team te staan. 
Mijn deur staat open en ik wil er samen met jullie voor gaan. 
Want SAMEN maken we school.

Hebt u vragen? Kom gerust langs.
We gaan elkaar zeker snel ontmoeten.

Zeer vriendelijke groeten en tot binnenkort,
Juf Sandra

Ik heb me al� jd gedragen gevoeld , door Goeleke en andere 
direc� es, door de beleids- en administra� eve medewerkers, 
het lokale adviescomité, het bestuur van weleer en nu, de 
ouders,… Nooit heb ik eraan gedacht dit nest te verlaten. 
Alle kinderen (bij aanvang kende ik ze allemaal bij naam) 
sloot ik in mijn hart en probeerde ik zo goed mogelijk op te 
volgen. Samen met ouders en leerkrachten zochten we naar 
de beste oplossingen. De kinderen moesten er beter van 
worden. Ik voelde respect en waardering.

De samenwerking met het team was gestoeld op vertrouwen. 
Inspraak en transparan� e, daar ze� e ik vooral op in. Met de 
groei van de school en het team was dit wel niet al� jd even 
evident.

Met delegeren, een fantas� sch beleidsteam en vrijwillige 
ouders van nu en vroeger heb ik deze stevige opdracht op 
mijn best proberen realiseren. Zeker dat ik hier en daar ben 
tekortgeschoten, maar als je je best deed en alles binnen je 
mogelijkheden deed wat kon, dan blik je toch tevreden terug! 

Bedankt Blaasveld, 
omdat jullie mij de kans 
gaven om mijn idealen, 
mijn school waar te maken!

Bedankt ook aan mijn gezin , dat vaak een plaats opzij moest 
schuiven door mijn bezigheden en zorgen met de school.

Nu breekt voor mij een nieuw hoofdstuk aan… 
Het gee�  nieuwe perspec� even, goes� ng…
ik kan mezelf weer een beetje opnieuw uitvinden! 

Het zal voor mij even slikken zijn als ik die laatste schooldag 
al dat vertrouwde achter mij ga laten. Weet wel dat jullie uit 
het oog gaan zijn maar niet uit het hart.

Ik wens ieder van jullie veel succes en de kracht om te slagen 
in het leven! 

Mevrouw Myriam - direc� e 1989-2021

Voorwoord van o� e nieuwe directeur Sandra Maes Afscheidswoord van o� e directeur “op pensioen”

Kinderen groeien enkel 
wanneer ze zich goed 
voelen in hun vel!
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Sint-Joris - personeelsnieuws

Bedankt Hilde, 
Magda en Els. 

Geniet van jullie 
welverdiende
pensioen!

Vliegende
SUPER

leerkracht!

MyriamMyriam,

Graag wil ik een speciaal woordje van dank neerze� en
voor jou als collega directeur.
In het jaar 1981 star� e je in de Sint-Jorisschool als leerkracht in het derde leerjaar.
Vrij snel nam jij met veel overgave de taak als directeur op,
toen nog voor een kleine dorpsschool.
Ondertussen is deze school gegroeid tot een school van ruim 
600 kinderen en ongeveer 60 personeelsleden.

Ik bewonder je om:
 je inzet, engagement, je breed denken en kijken naar een schoolorganisa� e.
je sterke pedagogische inzichten, het zoeken naar vernieuwingen 
om in te spelen bij wat er lee�  bij kinderen in de maatschappij van nu.
je oog voor talenten van leerkrachten .
Het inze� en op kinderen, leerkrachten en ouders, zodat ze zich goed voelen op onze school.
Het geloof in elk kind.

Een school uitbouwen waar ruimte was voor inspraak en par� cipa� e vond je belangrijk.
Je was sterk in het opvolgen en realiseren van de  vele bouwprojecten, 
zodat dit onze school infrastructueel meer kansen gaf.

Ik vond het enorm fi jn en verrijkend om 10 jaar met jou samen te werken.
Jij hebt dat GEWELDIG gedaan!
Ik wens je vooral veel geluk, rust, zorgeloosheid…
genieten maar!

Dank en liefs,
Goeleke

Bedankt 
Myriam,
jij hebt dat 
geweldig
gedaan!

BRIEF 
VOOR
MEVROUW 
MYRIAM

Juf Els verpoten
40 jaar, kersvers 
diploma, afscheid...
Juf Els Verpoten werd 40 jaar op 28 mei 
en dit hebben ze uitbundig gevierd in de 
Tuimeling met alle kleuters.
Jammer genoeg moeten we ook afscheid 
nemen van juf Els als vaste toezichter en 
ondersteuner. Ze haalde haar diploma als 
bouwkundig tekenaar en is op zoek naar 
een nieuwe professionele uitdaging.
We wensen juf Els het allerbeste en een 
boeiende job voor de toekomst! 
We zijn haar ontze� end dankbaar voor 
haar geweldige inzet en de goede zorgen 
voor onze kleuters!

We verwelkomen 
2 nieuwe collega’s:

• Michelle Paridaens 
(leerkracht 4e lj)

• Sam Van der Veken  
(leerkracht 5e lj)

Vervangende 
leerkrachten:
Juf Annelies Verbruggen (1e kleuterklas A 
Hinxelaar) hee�  een zoon gekregen. Haar 
moederschapsverlof loopt nog t.e.m. 
24 september. Juf Sofi e Goossens zal 
haar � jdelijk vervangen begin volgend 
schooljaar. We wensen juf Annelies heel 
veel geluk met de kersverse baby! 

Vliegende juf

Bijzondere dank aan juf Carine Verbrug-
gen voor haar mul� -inzetbare, fl exi-
bele en “vliegende” talenten afgelopen 
schooljaar.  Je had een ontze� end zware 
opdracht maar slaagde er toch in dit 
allemaal te realiseren. We zijn enorm blij 
dat we jou volgend schooljaar kunnen 
inze� en als ondersteunende leerkracht 
voor de leerlingen die leerachterstand 
opliepen � jdens het Coronajaar.

Sterkte en liefs...
Voor onze collega juf Ann Scholten 
(2e kleuterklas A). We missen haar heel 
erg en wensen haar veel warme knuff els 
en rust toe. Juf Kaat De Ron zal haar 
volgend schooljaar vervangen � jdens 
haar afwezigheid.

40
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Ode aan o� e vrĳ willigers

Een verslag van onze 
klussende reporter 
ter plaatse.

Tekst: Evelyne Van Steenwinckel 

Zaterdagochtend 29/05 - Tuimeling: 
het besef - Oh jeetje, wat heb ik mezelf 
nu weer op de hals gehaald?! Een jarige 
in huis, een bescheiden tuinfeestje om 
16u en na héél lang wachten, de allereer-
ste dag mooi weer. Zonnetje, geen wolkje 
aan de lucht en ongeveer 20 graden. Ik 
had kunnen uitslapen, wakker worden 
met de geur van verse pannenkoeken, 
relaxen in de tuin of ik had eindelijk nog 
eens ‘ja’ kunnen zeggen tegen een uitge-
breid warm bad. Maar nee. 
Om god-weet-welke-reden koos ik an-
ders. Ik ging naar de werkdag op school, 
ik ging vrijwilligerswerk doen.

Balken moesten verplaatst worden, hou-
ten speeltoestellen waren toe aan een 
fi kse schuurbeurt en er moest een bu-
reaustoel gefi kst worden. En zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Met mijn schuurbor-
stel in de ene hand en mijn vuilblik in de 
andere vertrok ik naar het strijdtoneel.

Bij deze: we zoeken nog 
stoere Vikingen! Ben jij erbij 
op één van de volgende 
werkdagen? Schrijf je in 
bij de start van het nieuwe 
schooljaar.

Vikings only
Uren staan schuren. In de blakke zon. 
Nooit gedacht dat ik dat ooit vrijwillig zou 
doen, maar WAUW. Wat een voldoening 
achteraf. Enkel mijn rug dacht er wat 
anders over. :-) 

Zo blij dat ik dit kon doen voor de school, 
voor mijn pateeke. En voor alle andere 
kinderen. Spontaan te hulp schieten of 
elkaar eens verrassen - zonder iets terug 
te verwachten - blij�  voor mij dan ook 
een heel belangrijk principe. Het is steeds 
minder evident de dag van vandaag, 
maar zal nooit onmogelijk zijn. 
Je moet je enkel durven engageren. 
Pick your ba� les. 

Bedankt aan alle 
ouders, grootouders, 
sympathisanten en 
personeelsleden voor 
hun grote inzet tijdens 
de werkdag op 29 mei

Oude bomen omgehakt, 
speeltoestellen “kidsproof” 
gladgeschuurd, alle losse vijzen 
vastgeschroefd, blaadjes geveegd, 
hagen gesnoeid, afval naar c
ontainerpark afgevoerd...
Dankzij al die vrijwillige “gouden” 
handen werden onze 3 ves� gingen 
weer wat netjes en veiliger.

Tekst:  Goeleke Keulemans

School maken doen we niet alleen.

Gelukkig kunnen we ook rekenen op 
vele helpende handen.

Denken we maar aan ouders die 
vrijwillig en met veel overgave een 
handje kwamen toesteken tijdens 
één van onze klusdagen op elk van 
onze vestigingen.

Maar ook een DIKKE MERCI voor Jan 
en Harry die steeds klaar staan voor 
dringende, kleine en grote klussen. 
Jullie handen en hart zijn goud 
waard!

Aan alle vrijwilligers: jullie steun, 
hoe klein of hoe groot ook, wij waar-
deren dit enorm!

Namens de kinderen en het 
leerkrachtenteam.



8 9

VAKANTIE

Lekker luieren. 
Niets doen.

Reizen naar de zon, zee, bergen.
Ijsjes likken, terrasjes doen.                                               

Familie en vrienden ontmoeten.
Luisteren naar verhalen.

Lachen, praten. 
Turen naar het water.
Plonzen in het water.

Kijken wat groeit en bloeit.
Oog hebben voor de natuur.

Mijmeren en dromen .
Over wat morgen gaat komen.

Genieten van stilte.
Soms voluit dansen en zingen.

Ontbijten buiten.
Picknicken in de tuin.

Kampen bouwen.
Tijd maken voor

en met elkaar
Vandaag geen haast.

Voor niets of niemand.
Ik reken niet met de tijd

Vakantie…ik haast me niet.

Ik geniet!

In de kĳ ker - 3e leerjaar - uitstap Pairi Da� a Afscheid 6e leerjaar

Pairi Daiza, ons kleine 
paradijsje...
Eindelijk vrij … of toch een beetje. 
Ze is er klaar voor. Hij ziet het helemaal 
zi� en (reac� es van ouders). De kinderen 
verlangden meer dan ooit om nog eens 
op stap te gaan.
Iedereen was op � jd, alleen de zon liet 
ons een beetje in de steek. Maar daar 
trokken we ons lekker niets van aan.

Een magische wereld opende zich voor 
ons, toen we door de monumentale 
poort binnen stapten. We hadden ogen 
te kort om al die schoonheid te bewonde-
ren: de mooie natuur, bloemen en plan-
ten, pi� oreske plaatsjes van over heel de 
wereld. En dan natuurlijk de dieren.

Een grappig aapje stond te springen als 
gek op een hoge rots. Hij stopte maar niet 
en wij maar lachen.
De logge nijlpaarden genoten van een 
zalige siësta. De neushoorn stampvoe� e 
toen hij ons zag. De wolf likkebaardde 
toen hij Franneke zag. Gelukkig had hij al 
gegeten.

Onvergetelijk waren de ijsberen in hun 
bassin. Die zwemmen niet, die fi etsen 
precies in het water. De zeeleeuw was 
zooooooooooo … groot en wij stonden 
daarbij, neus aan neus.

Heel opvallend was het toen een hele-
boel ooievaars bleven cirkelen boven juf 
Dorien. Hoe zou dat nu komen?
In deze corona� jd was er geen roofvogel-
show, maar de meeste kinderen zullen 
zeker nog wel eens willen terugkomen.
Het was een bees� ge dag om niet te 
vergeten!

Tekst: Juf Sanne 
en de leerlingen van 3C

KLEIN

Als je iets loslaat
heb je twee handen
om de toekomst te grijpen.

versus GROOT

Verantwoordelijke uitgever: KITOS vzw, Francis Van Caer, OND NR 0478.043.516, RPR Mechelen, afdeling Mechelen, Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen

GROOT
versus GROOT

GROOT
versusversus

Terugblik 2012 - 2021
Op dinsdag 28 juni namen onze leerlingen van het 
6e leerjaar offi  cieel afscheid van hun Sint-Joris 
schoolcarrière..
Op de proclama� e konden we genieten van een 
prach� ge slotshow met ritmische djembe-sessies, 
stand-up comedy, acroba� sche acts, eigen gemaakt 
Sint-Joris rap songs en heel veel andere leuke acts.
De leerlingen werden beloond met: hun welverdiend 
diploma, een goody bag met lekkers en een 
oorverdovend applaus van alle leerkrachten, 
direc� e en ouders.

Bijzondere dank aan juf Hilde De Wachter en de 
leerkrachten van het 6e leerjaar voor de feestelijke 
inkleding, de bubbels en het s� muleren van elke leerling 
zijn talent! Ook een dikke dankuwel voor juf Ilse Rochtus 
en juf Hilde voor de crea� e van het afscheidskrantje 
“Terugblik”. Het is alweer een mooi aandenken voor onze 
leerlingen.

Het hele Sint-Joristeam wenst alle gediplomeerden een 
zalige vakan� e toe en een toff e start in het middelbaar!

Tot ziens.

, Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen, Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen



10 11

Geboortes

Robert
Broertje van Nelly Balabakyan (3KA)
Geboren op 14 maart

Otte
Kleinkind van juf Hilde De Wachter
Geboren op 12 maart 2021

Suza
Zusje van Lilou De Buyser
Geboren op 23 april 2021

Elle
Kleinkind van Myriam Van Aken 
(direc� e) - Geboren op 27 april 2021

Faye
Kleinkind van juf Els Wyff els
Geboren op 1 mei 2021

Renée
Zusje van Marcel Steenackers (1KT)
Geboren op 5 mei 2021

Nell
Zusje van Lynn (IKT) en Tess (2KT)
Geboren op 27 mei 2021

Bektaş
Broertje van Hizirali (1KT)
Geboren op 28 mei 2021

Turan Alperen
Broertje van Livanur Yüksel (3KA)
Geboren op 4 juni 2021

Otis
Broertje van Nea 
(instapklas Tuimeling)
Geboren op 23 juni 2021

We namen 
afscheid van

Herman Janssens
Vader van meester Ivan (3KT) en 
Grootvader  van Daan en Lin
Overleden op 5 maart 2021

Marie-Jeanne
verschueren
Moeder van Annick Mahieu 
(juf op rust - kleuterschool)
Overleden op 18 maart 2021

Sheila Lauwens
Mama van Bo en Zita Wouters 
(oud-leerlingen)
Overleden op 7 mei 2021

Alice De Muyer
Overgrootmoeder van 
Lore en Tess Pikaerts
Overleden op 19 mei 2021

Godelieve Buyle
Overgrootmoeder van Lily (4A) 
en Lyana (2B) Leroy
Overleden op 21 mei 2021

Hilda De Groof
Grootmoeder van juf Sara Coenjaers
Overgrootmoeder van Fran en Nora
Overleden op 22 mei 2021

Nathalie Gevers
Mama van Lisse en Elien Van Lierde 
(oud-leerlingen)
Overleden op 6 juni 2021

Paula De Cuyper
moeder van juf Carine en 
grootmoeder van juf Jodi (4B) 
Overleden op 20 juni 2021

Irène Suys
Overgrootmoeder van Senne en 
Ferre De Boeck (4C)
Overleden op 21 juni 2021

SchoolfamilienieuwsDe nieuwe schoolraad voorgesteld
Zie ze blinken, de nieuwe leden van de 
schoolraad! 4 ouders, 4 personeelsleden 
en 2 vertegenwoordigers uit de lokale 
gemeenschap engageerden zich om de 
volgende 4 jaar in onze schoolraad te 
zetelen. In een 4-tal vergaderingen 
per jaar bespreken ze samen met een 
directeur of bestuurder alles wat met het 
schoolleven te maken hee� : schoolkos-
ten, infrastructuur, (na)schoolse ac� vitei-
ten, welzijn en veiligheid, studieaanbod… 
De leden van de schoolraad kunnen 
over al die thema’s informa� e vragen 
én advies geven aan de direc� e van de 
school. Het doel is om het schoolbeleid 
en de schoolwerking mee te blijven 
verbeteren.

Heb jij vragen, bedenkingen of bezorgd-
heden over het reilen en zeilen van onze 
school, spreek dan één van de leden van 
de schoolraad aan of laat het weten via 
schoolraad@sintjorisblaasveld.be
Zij kunnen er een agendapunt van maken 
en jouw standpunt vertolken in een 
volgende bespreking.  
Want...

1. Ouders
• Grietje Biesemans, 

mama van Leonie (1C)
•  Ruben Luyten, papa van Nina Elise (3A) 

en Lili Roos (1C)
• Evelien Moens, mama van Julie (1C) 

en Maxime (1KT)
• Vanessa Van Der Jeught, 

mama van Hannah (5C) en Finn (3A) 

2. Personeelsleden
• Sara Coenjaerts, juf 5C
• Ruth Vleminckx, juf 2C
• Sofi e Nagels, juf IK T
• Sophie De Brucker, juf 2B

3. Vertegenwoordigers 
uit de lokale gemeen-
schap
• Lieve Vleeschouwers 

(Parochiaal Centrum)
• Colet Goelen (Chiro)

Grietje

Ruben

Evelien

Vanessa

LieveSchool maken, 
dat doen we 
samen, toch?

Vanessa
Colet

Huwelijk
Profi ciat aan Nathalie en Steven, 
mama en papa van Gust (1A) en 
Leon. Zij stapten op 12 juni in het 
huwelijksbootje.

De mama en papa van Féline 
(instapklas Tuimeling) gaven hun 
JA-woord op vrijdag 25 juni.
Gefeliciteerd met deze heuglijke 
gebeurtenis!

Vers van de pers

Lenn
Een zoon voor juf Annelies 
Verbruggen (1KB Hinxelaar)
Geboren op 23 juni 2021
PROFICIAT AAN DE KERSVERSE 
OUDERS!

             schoolraad@sintjorisblaasveld.be
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Vrije dagen van het eerste trimester
• Faculta� eve verlofdag: maandag 26 oktober 2020
• Herfstvakan� e: maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 

november 2020
• Wapens� lstand: woensdag 11 november 2020
• Kerstvakan� e: maandag 21 december t.e.m. vrijdag 1 

januari 2021

Vrije dagen van het tweede trimester
• Faculta� eve verlofdag: vrijdag 5 februari 2021
• Krokusvakan� e: maandag 15 februari t.e.m. 

vrijdag 19 februari 2021
• Paasvakan� 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

Zomervakantie 
• 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
• Mosselfeesten : WE 10 & 11 oktober 2020 

(onder voorbehoud)
• Vormsel : zaterdag 3 oktober 2020 om 10u & 

zaterdag 1 mei 2021 om 15u
• Eerste Communie : zaterdag 26 september 2020 & 

zaterdag 15 mei 2021 om 10u

Extra muros activiteiten 
• 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 vrijdag 2 oktober 2020

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

Kalender
vakantiedagen en belangrijke data

schooljaar 2020 - 2021

Contactmoment: vrijdag 28 augustus in de vestigingen tussen 16u-17u
Begin van het schooljaar: dinsdag 1 september 2020

Kalender
vakantiedagen en belangrijke data

schooljaar 2021 - 2022
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Contactmoment: vrijdag 28 augustus in de vestigingen tussen 16u-17u
Begin van het schooljaar: dinsdag 1 september 2020Vrije dagen van het eerste trimester

• Herfstvakan� e: maandag 1 november 
t.e.m. vrijdag 5 november 2021

• Wapens� lstand: donderdag 11 november 2021
• Faculta� eve verlofdag: vrijdag 12 november 2021
• Kerstvakan� e: maandag 27 december 2021 

t.e.m. vrijdag 7 januari 2022

Vrije dagen van het tweede trimester
• Faculta� eve verlofdag: vrijdag 11 februari 2022
• Krokusvakan� e: maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart 2022
• Paasvakan� e: maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april 2022

Vrije dagen van het derde trimester   
• O.-H.-Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022
• Brugdag: vrijdag 27 mei 2022
• Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022

Zomervakan� e
• vangt aan op vrijdag 1 juli t.e.m dinsdag 31 augustus 2022

Pedagogische studiedagen
• Woensdag 29 september 2021
• Maandag 25 oktober 2021
• Woensdag 26 januari 2022
• Woensdag 16 maart 2022

Belangrijke data
• Mosselfeesten: Weekend van 9 & 10 oktober 2021
• Schoolevenement: 21 mei 2022
• Vormsel: 

Sint-Amanduskerk Blaasveld – zaterdag 14 mei 2022 om 14u
• Eerste communie:

Sint-Amanduskerk Blaasveld – zaterdag 21 mei om 10u 

Extra muros ac� viteiten
• 1ste leerjaar - sprookjesklassen: 

maandag 20 tot dinsdag 21 juni 2022 
• 2de  leerjaar - speurneuzenklassen: 

donderdag 16 tot vrijdag 17 juni 2022
• 3de  leerjaar - fi etsklassen: 

woensdag 22 tot vrijdag 24 juni 2022 
• 4de leerjaar - boerderijklassen: 

maandag 20 tot woensdag 22 juni 2022 
• 5de  leerjaar - zeeklassen: 

maandag 21 tot woensdag 23 maart 2022 
• 6de  leerjaar - zeeklassen: 

dinsdag 5 oktober tot vrijdag 8 oktober 2021

KLEUTERSCHOOL

Opendeurtjes (voor nieuwe kleuters die 
instappen)
• do 26/08/’21 (kls die instappen op 01/09 en 09/11
• di 14/12/’21 (kls die instappen op 10/01, 01/02 en 

07/03)
• di 29/03/’21 (kls die instappen op 19/04 & 30/05)

Infoavonden( voor nieuwe instappers)
• do 26/08/’21 om 19u 

(kls die instappen op 01/09, 9/11 & 10/01)
• woe 12/01 om 19u (voor kls die instappen op 01/02, 

07/03, 19/04 en 30/05)

Oudercontacten
• IK: januari en juni
• 1K: september en maart
• 2K: november en april
• 3K: november en april

LAGERE SCHOOL
Info-avonden
• 1L: ma 30 augustus 19u
• 2L + 3L: ma 6 september 19u
• 4L + 5L + 6L: ma 6 september 20u

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

Contactmoment : donderdag 26 augustus in de ves� gingen tussen 16u-17u
Begin van het schooljaar : woensdag 1 september 2021

Tot

september!


