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vr. 28 augustus 2020 17.00-18.30: welkommoment voor de nieuwe kleuterouders

di. 1 september 2020 08.15 (1A,2A,3A) - 08.30 (kleuters) - 08.45 (4A,4B,5A,6A): begin van het schooljaar

ma. 7 september 2020 GAAT NIET DOOR: 19.30: klassikaal oudercontact kleuterschool + 1ste leerjaar

di. 8 september 2020 GAAT NIET DOOR: 19.30: klassikaal oudercontact 2de tot en met 6de leerjaar

vr. 2 oktober 2020 lokale verlofdag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

woe. 7 oktober 2020 pedagogische studiedag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

di. 20 oktober 2020 GAAT NIET DOOR: 13.30: grootouderfeest kleuterklassen (niet voor peuters)

di. 27 oktober 2020 GAAT NIET DOOR: 13.30: grootouderfeest eerste leerjaar

ma. 2 november - vr. 6 november 2020 herfstvakantie

woe. 11 november 2020 Wapenstilstand: vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen

zat. 28 november 2020 GAAT NIET DOOR: kaas- & wijnavond (kleuters & lagere school)

do. 17 december 2020 GAAT DIGITAAL DOOR: na schooltijd: individueel oudercontact kleuters en lagere schoolkinderen (niet voor de peuters)

(grote klassen: ook op di. 15 december)

ma. 21 december 2020 - vr. 1 januari 2021 kerstvakantie

ma. 18 januari 2021 lokale verlofdag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

di. 19 januari 2021 WORDT VERVANGEN DOOR INDIVIDUELE AFSPRAAK: opendeuravond voor nieuwe kandidaat-leerlingen

voor schooljaar 2021-2022

woe. 10 februari 2021 pedagogische studiedag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

ma. 15 - vr. 19 februari 2021 krokusvakantie

ma 29 maart - woe. 31 maart 2021 OPTIE: muzische klassen 4de en 5de leerjaar

ma. 5 - vr. 16 april 2021 paasvakantie (Pasen = zo. 4 april)

ma. 19 - 23 april 2021 OPTIE: avonturenklassen 6de leerjaar

za. 1 mei 2021 Dag van de Arbeid (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

di.4, woe.5, do.6 mei 2021 OPTIE: voormiddag: mamaweek: de mama's van de zebra's en leeuwen zijn welkom in de kleuterklas

woe. 5 mei 2021 OPTIE: mamadag: de mama's van de kikkers en konijnen zijn welkom in de kleuterklas

do. 13 - vr. 14 mei 2021 hemelvaartvakantie

do. 13 mei 2021 OPTIE: feest eerste en tweede leerjaar met eerste communie

ma. 24 mei 2021 pinkstermaandag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

woe. 2 juni 2021 pedagogische studiedag (= vrije dag voor kleuters en lagereschoolkinderen)

ma. 7 juni - woe. 9 juni 2021 OPTIE: boerderijklassen tweede leerjaar

di. 8 - do. 10 juni 2021 OPTIE: voormiddag: papaweek: de papa's van de zebra's en leeuwen zijn welkom in de kleuterklas

woe. 9 juni 2021 OPTIE: voormiddag: papadag: de papa's van de  kikkers en konijnen zijn welkom in de kleuterklas

zwemmen (lagere school):

* 7 september t.e.m. 9 november 2020 1ste, 2de, 4de en 6de leerjaar

* 1 februari t.e.m. 19 april 2021 1ste, 2de, 3de en 5de leerjaar

We zwemmen op maandagvoormiddag in het zwembad Strop..

rapportdata (lagere school):

30 oktober, 18 december, 26 februari, 30 april, 30 juni

dit schooljaar inschrijven voor schooljaar 2021-2022

18-29 januari 2021 inschrijven broer of zus of kind van personeel geboren in 2019

24 februari 2021 (12 uur) - 19 maart 2021 (12 uur) aanmelden van alle nieuwe kinderen via https://meldjeaanbasis.gent.be

29 maart - 30 april inschrijven van alle nieuwe kinderen met een ticket van meldjeaan 

vanaf 6 mei 2021 inschrijven voor wie nog geen plaats heeft

Data muzische kampen door VZW Tamboeri

15-17 februari 2021 kosmosklanken voor kleuters

18-19 februari 2021 meneer Egel is verliefd

6-7 april 2021 het ei van de spuwvurende draak

8-9 april 2021 haasje Langoor en de paasplaneet

12-14 april 2021 meneer Egel op zoek naar Pasen

15-16 april 2021 haasje Langoor op paaseiland

5-7 juli 2021 zomerse klanken in de kosmos

8-9 juli 2021 muziek in het kosmosbos

12-14 juli 2021 op avontuur met de luchtpiraten

15-16 juli 2021 op reis met de muziek karavaan

19-20 juli 2021 Prinses Filip en Mijnheer Trol

22-23 juli 2021 Mijnheer Verstrooid in de Sterrentijd

26-28 juli 2021 Kalimba Afrika

29-30 juli 2021 Koning Zeebra op zoek naar de zee
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