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GEEN SCHOOL 

  VOORMIDDAG  NAMIDDAG  

DI 2 

 Joepie! De Kleuterschool gaat   
 opnieuw open. Vanaf nu elke  
 voormiddag tot 12u05. De juffen  
 staan te popelen om jullie terug te  
 zien! (kleuters die een broer of zus   
 hebben die tot 11u15 les hebben  
 mogen om 11u15 afgehaald 
worden) 

 

 Vanaf 12u05 is er op maandag, dinsdag,  
 donderdag & vrijdag steeds opvang voorzien  
 voor de kleuters. 

 Les voor de kinderen van 1A, 1B,  
 2A, 2B, 6A & 6B tot 11u15 

 
 Les voor de kinderen van 1C, 1D, 2C, 2D, 6C & 6D  
 vanaf 12u30. 

WO 3   Enkel de kleuterschool is open.   
 

DO 4  
 Kleuterschool = open + les voor de  
 kinderen van 1A, 1B, 2A,   
 2B, 6A & 6B tot 11u15. 

  
 Les voor de kinderen van 1C, 1D, 2C, 2D, 6C & 6D  
 vanaf 12u30. 

VR 5  

 Kleuterschool = open   

 Yes! Vanaf vandaag zien we  
 Iedereen weer opnieuw! Net zoals  
 de regeling in het eerste, tweede  
 en zesde leerjaar loopt, mogen de  
 kinderen van 3A, 3B, 4A, 4B, 5A &  
 5B vandaag komen tot 11u15! 

 

 Les voor de kinderen van 1C, 1D, 2C, 2D, 6C & 6D  
 vanaf 12u30. 
 Ook de kinderen van 3C, 3D, 4C, 4D, 5C & 5D  
 mogen vandaag terug starten vanaf 12u30! 

ZA 6       
ZO 7     

MA 8  
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle C- & D-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
Les voor alle A- & B-klassen van de lagere school 
vanaf 12u30. 

DI 9  
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle C- & D-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
Les voor alle A- & B-klassen van de lagere school 
vanaf 12u30. 

WO  10  
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle C- & D-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

  

DO   11  
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle C- & D-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
 Les voor alle A- & B-klassen van de lagere school  
 vanaf 12u30. 

VR   12  
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle C- & D-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
 Les voor alle A- & B-klassen van de lagere school 
 vanaf 12u30. 

ZA  13     

ZO  14     
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MA  15  
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle A- & B-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
 Les voor alle C- & D-klassen van de lagere school 
 vanaf 12u30. 

DI  16  
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle A- & B-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
 Les voor alle C- & D-klassen van de lagere school 
 vanaf 12u30. 

WO  17 
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle A- & B-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
 

DO  18  
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle A- & B-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
 Les voor alle C- & D-klassen van de lagere school 
 vanaf 12u30. 

VR  19  
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle A- & B-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
 Les voor alle C- & D-klassen van de lagere school 
 vanaf 12u30. 

ZA  20     

ZO  21     

MA 22 
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle C- & D-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
Les voor alle A- & B-klassen van de lagere school 
vanaf 12u30. 

DI 23 
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle C- & D-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
Les voor alle A- & B-klassen van de lagere school 
vanaf 12u30. 

WO  24   Enkel kleuterschool = open   

DO 25  

 Kleuterschool = open + les voor  
 alle C- & D-klassen van de lagere 
 school tot 11u15. 

 

Les voor alle A- & B-klassen van de lagere school 
vanaf 12u30. En uiteraard feest voor iedereen uit 
deze klassen!   Feest! Vandaag vieren we alle   

 jarigen!!! 
 

VR 26  
 Kleuterschool = open + les voor  
 alle C- & D-klassen van de lagere  
 school tot 11u15. 

 
Les voor alle A- & B-klassen van de lagere school 
vanaf 12u30. 

ZA 27     

ZO 28     

MA 29  

 Kleuterschool = open + alle  
 leerlingen komen in hun volledige  
 ‘klasbubbel’ het schooljaar samen  
 Afsluiten (tot 11u15). 

 

 Enkel opvang 

DI 30  

 Kleuterschool = open + alle  
 leerlingen komen in hun volledige  
 ‘klasbubbel’ het schooljaar samen  
 afsluiten (de kinderen kunnen   
 vanaf 11u15 afgehaald worden). 

Laatste 
schooldag = 

voor iedereen 
slechts een 
halve dag 

  

 Zomerrapport Lagere 
school 

 

 

  We laten jullie zo snel mogelijk weten wanneer de eindejaarsrecepties van KL3 & L6 gepland zullen worden.                                                                                               


