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Belangrijk bericht  
vanaf 1 september 2019 wijzigen de schooluren  

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 
start lessen: 8.45 uur – einde lessen: 15.20 uur 

woensdag: 
start lessen: 8.45 uur – einde lessen: 12.15 uur 

(opvang voorzien vanaf 8.30 uur) 

 
Vrije dagen schooljaar 2019 - 2020 

 
op/van tot en met info 
   
1ste trimester   
maandag 7 oktober  Facultatieve vrije dag  
woensdag 16 oktober  Pedagogische studiedag 
maandag 28 oktober vrijdag 1 november Herfstvakantie 
maandag 11 november  Wapenstilstand 
woensdag 20 november  Pedagogische studiedag 
maandag 23 december vrijdag 3 januari Kerstvakantie 
 
 

  

2de trimester   
vrijdag 7 februari  Facultatieve vrije dag 
maandag 24 februari vrijdag 28 februari Krokusvakantie 
woensdag 4 maart  Pedagogische studiedag 
maandag 6 april vrijdag 17 april Paasvakantie 
 
 

  

3de trimester   
vrijdag 1 mei  Dag van de arbeid 
donderdag 21 mei  O.L.H. Hemelvaart 
vrijdag 22 mei  Brugdag  
maandag 1 juni  Pinkstermaandag  
dinsdag 30 juni  Einde van het schooljaar: de lessen eindigen 

om 12.00 uur 
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Schoolactiviteiten schooljaar 2019 – 2020 
  
op/van tot en met info 
   
1ste trimester   
maandag 16 september  Infoavond 
donderdag 19 september  Erfgoedwandeling 
dinsdag 24 september  Scholenveldloop  
vrijdag 11 oktober  Italiaanse avond  (spaghetti-avond) 
vrijdag 25 oktober  Gezond ontbijt op school 
vrijdag 8 november  Oudercontact + rapport 
vrijdag 6 december  Sinterklaas 
vrijdag 20 december   Kerstbrunch 
De activiteiten scholenveldloop, erfgoedwandeling, gezond ontbijt op school, Sinterklaas en 
kerstbrunch worden tijdens de schooluren georganiseerd voor de leerlingen. 
 
2de trimester   
dinsdag 11 februari  Dikketruiendag   
vrijdag 21 februari  Carnaval 
dinsdag 10 maart  Oudercontact + rapport 
vrijdag 3 april   Paaswandeling 
De activiteiten dikketruiendag, carnaval en Paaswandeling worden tijdens de schooluren 
georganiseerd voor de leerlingen. 
 
3de trimester   
dinsdag 5 mei  Schoolfotograaf  
vrijdag 8 mei  Schoolfeest  
donderdag 28 mei Vrijdag 29 mei Openluchtklassen type 3-werking 
dinsdag 16 juni  Oudercontact + rapport 
dinsdag 30 juni  Einde van het schooljaar: de lessen eindigen 

om 12.00 uur 
De activiteit schoolfeest wordt tijdens de schooluren georganiseerd voor de leerlingen, na de 
schooluren kunnen de ouders, grootouders, opvoeders, … aansluiten. 
 

Belangrijk bericht  
vanaf 1 september 2019 wijzigen de schooluren  

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 
start lessen: 8.45 uur – einde lessen: 15.20 uur 

woensdag: 
start lessen: 8.45 uur – einde lessen: 12.15 uur 

(Opvang voorzien vanaf 8.30 uur) 


