KALENDER VAN DE VAKANTIEDAGEN EN ACTIVITEITEN
SCHOOLJAAR 2020-2021
Begin van het schooljaar:
 dinsdag 1 september 2020 : start van het nieuwe schooljaar
Vrije dagen van het eerste trimester:
 maandag 28 september 2020 (facultatieve verlofdag)
 vrijdag 16 oktober 2020 (pedagogische studiedag)
 maandag 3 november tot en met vrijdag 6 november 2020
(herfstvakantie)
 maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
(kerstvakantie)
(Reeds gekende) activiteiten/pedagogische uitstappen van het
eerste trimester:
 vrijdag 4 september 2020: eucharistieviering (heel de school om
9.00 uur)
 vrijdag 18 september 2020: vrije tijds aanbod Den Dam 3e
kleuterklas, 1e en 2e leerjaar
 maandag 12 oktober 2020: kinderparlement 5e en 6e leerjaar
 donderdag 15 oktober 2020: theater 1e en 2e kleuterklas Zeep
 donderdag 15 oktober 2020: sportnamiddag 5e en 6e leerjaar
American games
 donderdag 29 oktober 2020: sportnamiddag 3e en 4e leerjaar Alles
met de bal
 donderdag 12 november 2020: workshop 6e lj Vogels in de klassieke
muziek
 21 tot en met 29 november 2020 : week van de afval
 donderdag 19 november 2020: oudercontact 1
 woensdag 2 december 2020: Sinterklaas op school
 vrijdag 11 december 2020: sportvoormiddag 2e en 3e kleuterklas
Rollebolle
 vrijdag 11 december 2020 : kerstevenement
 Vrijdag 18 december 2020 : eucharistieviering (lagere school 9.00
uur – kleuterschool 10.00 uur)
Vrije dagen van het tweede trimester:
 maandag 1 februari 2021 (pedagogische studiedag)
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 maandag 15 februari 2021 tot en met vrijdag 19 februari 2021
(krokusvakantie)
 vrijdag 12 maart 2021 (facultatieve verlofdag)

(Reeds gekende) Activiteiten/pedagogische uitstappen van het
tweede trimester:
 dinsdag 19 januari 2021: fotograaf (individuele foto’s)
 woensdag 27 januari 2021: grootouderfeest
 donderdag 28 januari 2021: theater 2e kleuterklas Een dansje in de
regen
 maandag 8 februari 2021: workshop 3e kleuterklas Dans…DANS !
 woensdag 10 februari 2021; carnaval
 donderdag 11 februari 2021: dikke truiendag
 donderdag 11 en vrijdag 12 februari 2021: sponsoractie kleuter- en
lager
 donderdag 11 februari 2021: workshop 5e leerjaar Dansatelier
MoVart
 vrijdag 12 februari 2021: theater onthaalklas Het meisje met de gele
jas
 maandag 8 maart 2021: theater 1e kleuterklas Kiekeboe
 donderdag 11 maart 2021: boekenbeurs en oudercontact 2
 donderdag 18 maart 2021: koffiestop
 maandag 22 maart 2021: wereldwaterdag
 donderdag 25 maart 2021: diversiteit 4e leerjaar Wonen op het dak
 maandag 29 maart 2021: sportnamiddag 1e en 2e leerjaar
Kronkeldidoe
 vrijdag 2 april 2021 : eucharistieviering (lagere school 9.00 uur –
kleuterschool 10.00 uur)
Vrije dagen van het derde trimester:
 maandag 5 april 2021 tot en met vrijdag 16 april 2021
(paasvakantie)
 woensdag 28 april 2021 (pedagogische studiedag)
 donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaart)
 vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
 maandag 24 mei (Pinkstermaandag)
(Reeds gekende) Activiteiten/pedagogische uitstappen van het
derde trimester:
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 donderdag 22 april 2021: kunsteducatie 5e leerjaar Roger Raveel,
retrospective
 vrijdag 23 april 2021: workshop 3e kleuterklas Allemaal lijntjes
 dinsdag 27 april 2021: wandeling en workshop 3e en 4e leerjaar Art
nouveau in de architectuur
 donderdag 29 april 2021: buitenlesdag
 dinsdag 4 mei 2021: theater onthaalklas en 1e kleuterklas
Dierendorpje

 donderdag 6 mei 2021: workshop 6e leerjaar Een Monetiaans
schilderijtje
 vrijdag 14 mei 2021: workshop 2e kleuterklas Wonderzee
 maandag 17 mei 2021 en dinsdag 18 mei 2021: boerderijklassen
kleuterschool vanaf 1e kleuterklas
 dinsdag 18 mei 2021: podium en workshop 3e, 4e en 5e leerjaar
Muziek in de klas
 donderdag 27 mei 2021: theater 1e kleuterklas VierkantROND
 donderdag 24 juni 2021: oudercontact 4e en 6e leerjaar
 vrijdag 25 juni 2021: knapmapfuif kleuterschool
 maandag 28 juni 2021: diploma-uitreiking 3kleuterklas, proclamatie
6de leerjaar
 dinsdag 29 juni 2021: oudercontact 3
 woensdag 30 juni 2021: eucharistieviering (heel de school om 9 uur)
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