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De laatste schooldagen !    
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Directeur 

Beste ouders, 
 
Nog enkele dagen en de grote 
vakantie komt eraan. We kijken 
allen uit naar die welverdiende 
vakantie na een toch wel abnormaal 
schooljaar. Desalniettemin willen 
we graag uw aandacht voor een 
aantal praktische zaken.  
 

Vanaf vandaag plaatsen we een grote 
tafel aan de ingang van de school waarop 
alle achtergebleven kledij wordt 
uitgestald. Kom zeker een kijkje nemen ! 
Misschien is er nog wel een kledingstuk bij 
van dochter- of zoonlief waar  u al een 
tijdje naar op zoek bent.  
 

Op maandag 29 juni is er om 19.00 uur (klas juf 
Anky) en om 20.00 uur (klas meester Kristof) feest 
op school. Een plechtig moment met de officiële 
overhandiging van de getuigschriften aan de 
meisjes en jongens van het 6de leerjaar. We wensen 
hen volgend schooljaar alvast veel succes in het 
middelbaar onderwijs. De ouders werden reeds met 
een papieren uitnodiging op de hoogte gebracht. 
Inschrijven is verplicht.  
 

De proclamatie van het 6de 
leerjaar op maandag 29 juni kan 
doorgaan in aanwezigheid van de 
ouders, mits heel wat 
veiligheidsmaatregelen en in 2 
groepen. De ouders van het 6de 
leerjaar werden rond de 
proclamatie reeds geïnformeerd.  
 

De laatste effectieve schooldag is dinsdag 30 juni. Voor de kinderen begint de vakantie dus op 
dinsdagmiddag. In de namiddag is er GEEN opvang door de gemeente voorzien.  

 5de en 6de leerjaar stoppen om 11.30 uur 
 3de en 4de leerjaar stoppen om 11.40 uur 
 1ste en 2de leerjaar stoppen om 11.50 uur 
 De kleuters stoppen om 12.00 uur  

 

Tijdens de vakantie is de school open tot 
en met dinsdag 7 juli (van 10.00 uur tot 
15.00 uur) en vanaf dinsdag 25 augustus 
(van 10 uur tot 15.00 uur). Indien u 
vragen heeft, kan u steeds terecht op 
het nummer van de school 
(09/357.75.21) of via mail (directie@vbs-
bijenkorf.be). 
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De welkomdag gaat door op donderdag 27 
augustus om 17.00 uur (kleuterschool) 
en 17.30 uur (lagere school). Afhankelijk 
van de nog te ontvangen corona-
richtlijnen, zullen de uren aangepast 
worden en nog meegedeeld worden na 15 
augustus 2020.  
 

Hieronder kan je ook de kalender 
vinden voor komend schooljaar. Deze 
kalender wordt ook tijdens de 
vakantiemaanden op de website 
geplaatst (https://www.vbs-
bijenkorf.be/ouders/kalender/). Noteer 
nu al de verlofdagen en vakantiedagen 
in uw agenda.  
 

Wanneer uw kind reeds is ingeschreven in 
onze school als kleuter of als kind in de lagere 
school,  
blijft uw kind ingeschreven voor het 
komende schooljaar. Ook kleuters uit de 
derde kleuterklas die naar het eerste leerjaar 
gaan, dienen niet opnieuw te worden 
ingeschreven. Kinderen die de school 
verlaten, willen wij veel succes toewensen. 
Mogen wij vragen dit tijdig te melden aan de 
directie.  
 

Eind juni ontvangt u nog de laatste 
schoolfactuur van dit schooljaar. 
Deze wordt digitaal via het 
schoolsecretariaat verzonden 
(secretariaat@vbs-bijenkorf.be). 
Mogen we vragen de betalingen 
tijdig te regelen, zodat we het 
schooljaar 2019-2020 
boekhoudkundig kunnen afsluiten ? 
Alvast dank voor uw medewerking ! 
 

Kalender schooljaar 2020-2021 
 
donderdag 27 augsutus :  welkomdag  
dinsdag 1 september :  eerste schooldag  
donderdag 3 september :  info-avond lagere school 
dinsdag 8 september :  info-avond kleuterschool  
vrijdag 2 oktober :   lokale verlofdag  
maandag 5 oktober :  pedagogische studiedag / vrijaf voor de kinderen  
zaterdag 31 oktober t/m zondag 8 november : herfstvakantie  
woensdag 11 november :  wapenstilstand / vrijaf voor de kinderen  
zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari : kerstvakantie  
vrijdag 29 januari :   pedagogische studiedag / vrijaf voor de kinderen 
zaterdag 13 februari t/m zondag 21 februari : krokusvakantie  
zaterdag 3 april t/m zondag 18 april : paasvakantie  
donderdag 13 mei :  Hemelvaart / vrijaf voor de kinderen  
vrijdag 14 mei :   brugdag / vrijaf voor de kinderen  
maandag 17 mei :   lokale verlofdag  
maandag 24 mei :   Pinkstermaandag / vrijaf voor de kinderen  
woensdag 30 juni :   laatste halve schooldag  
 
Eind augustus krijgt u het volledige overzicht van de kalender.  
Noteer alvast bovenstaande data in uw agenda.  
Tijdens de vakantie wordt de kalender aangevuld op de website van onze school.  
https://www.vbs-bijenkorf.be/ouders/kalender/ 
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