
 

 
JUNI 2019 

  Met dit maandblad willen wij u, lezer, nog beter informeren 
over wat er zich op onze school afspeelt… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUW
- S Gemeentelijke Basisschool Oedelem 

leeruitstap – muzische vorming 
Promoshow van de Academie voor muziek,  

woord en dans Aalter 

De Academie voor muziek, woord en dans Aalter 
trakteert de kinderen van de 3de kleuterklas, het 1ste 
en 2de leerjaar met een promoshow. Op een 
interactieve manier laat de academie de kinderen 
kennis maken met het muziek-, woord-, en dansaanbod 
via: 
• een voorstelling gebracht door de leerkrachten 

woord, dans en muziek 
• twee sessies met workshops van telkens 25 minuten; 

de leerlingen schuiven 1 keer door, zodat ze allemaal 
aan 2 workshops kunnen deelnemen.  

• een toonmoment met wat de leerlingen in hun 2de 
workshop hebben geleerd 

Voor 2019 wordt de 
voorstelling STAUT herwerkt: 
thema’s als ‘stout zijn’, 
‘monsterwereld’, ‘durven’, ... 
vormen de rode draad van de 
voorstelling. 

Praktisch: 
Vertrek: 12:45 (bus) 
Terug: 16:00* (al naargelang verkeerssituatie) 
   

Teambuilding BKO 

Op woensdag 5 juni is er een teambuildingsdag voor alle 
medewerkers (van de gemeente). Die dag zullen alle 
gemeentelijke diensten, de diensten van het Sociaal Huis en 
de Knipoogjes gesloten zijn. 
De buitenschoolse kinderopvang zal voorschools open zijn 
zoals andere dagen.  In de namiddag blijven de deuren 
dicht maar worden de kinderen opgevangen in sportpark 
Drogenbrood.Een team van sportmonitoren zorgt die 
namiddag voor een leuk aanbod voor klein en groot. 

De kinderen gaan, onmiddellijk na schooltijd, met de bus 

naar sportpark Drogenbrood.   Na het eten van  hun 
picknick kunnen ze daar genieten van een sportieve, speelse 
namiddag. 

BUS  OEDELEM  
12:05 kinderen ophalen in Ter Bunen - J . Creytensstraat 
12:10 kinderen ophalen gemeenteschool - Knesselarestraat 
12:25 kinderen afzetten aan sportpark Drogenbrood - 
Wellingstraat 29 

Ouders kunnen op woensdagnamiddag 5 juni hun kinderen 
ophalen in sportpark Drogenbrood.  De kostprijs en het 
sluitingsuur ( 18u30 ) blijven die dag hetzelfde als andere 
woensdagen.    

Voor praktische organisatie vooraf laten weten of uw 

kind aanwezig zal zijn. 

 

naschools kunstonderwijs - schooljaar 2019-2020 
 
Ook volgend schooljaar is er een naschools aanbod voor  
� muziekonderwijs voor 1ste en 2de leerjaar 

i.s.m. Academie voor muziek, woord en dans Aalter  
op maandag van 16u. tot 17u.  

� beeldend kunstonderwijs voor 1ste t.e.m. 6de leerjaar 
i.s.m. Kunstacademie Maldegem (KUMA)  
 op donderdag 

 
 
 
Meer info via: 

> MUZIEK:  
 https://www.aalter.be/academie   
 
> BEELDENDE KUNST:  
 http://www.academiekuma.be/1ste-2de-graad-
oedelem >  

 

Expo beeldatelier KUMA 
donderdag 20 juni van 16u; tot 19 u. 

Iedereen welkom! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 participatie 

      
Oudercomité 

Welkom op de vergadering van woensdag 
5/06                                       om 20 u. 

 

levensbeschouwing 
Keuze levensbeschouwelijk vak 

Ouders van kleuters in klas 3 maken voor het eerst een 
keuze levensbeschouwing. De kinderen ontvangen een 
formulier via de klastitularis en vóór 30 juni terug te 
bezorgen! 

Overige leerlingen die voor volgend 
schooljaar de keuze van 
levensbeschouwing wensen te wijzigen 
moeten voor 30 juni 2018 een 
formulier opvragen via het 
secretariaat en terug indienen met hun 
‘nieuwe’ keuze. Deze kan niet meer 
gewijzigd worden gedurende het hele 
schooljaar. 

Ouders met vragen rond het kiezen van godsdienst of 
zedenleer voor hun kind kunnen steeds terecht bij  

de directie: directeur@gemeenteschooldenotelaar.be en/of 
de vakleerkrachten: 
Katholieke godsdienst: 
sofie.vanpeteghem@gemeenteschooldenotelaar.be 
Niet-confessionele zedenleer:   
hilde.debacker@gemeenteschooldenotelaar.be  

oudercontact - proclamatie  
RAPPORT en Oudercontact 

KLEUTER en LAGER 
Alle afspraken gebeuren via de klastitularis 

 

Proclamatie L6 

dinsdag 25 juni 2019 om 20.00 u. 
Schepenhuys Oedelem 

 

Brugproject 

   
 
Als een jongere zin heeft om te werken, maar vindt dat 
hij of zij nog niet klaar is voor regulier werk, dan kan 
deze in een brugproject de juiste arbeidsattitudes 
verwerven om succesvol door te stromen naar de 
arbeidsmarkt. Een Brug-begeleider gaat samen met de 
jongere op zoek naar een brugproject dat bij hem of 
haar past en waar hij of zij zich kan klaarstomen voor 
het regulier werk. 
Groep Intro is een organisatie die leerlingen, 
leerkrachten en werkplekken naar en op de werkvloer 
begeleiden met het oog op duurzame en kwaliteitsvolle 
tewerkstelling.  
Fen Van Dessel loopt een traject op onze school 
Op woensdag, donderdag en vrijdag springt hij bij 
in de kleuterklassen en/of in lagere klassen.  Op 
maandag en dinsdag is Fen in het VTI om er lessen 
te volgen. 
 

Toetsenperiode?! 
 

Zorg voor voldoende rust…  
Op tijd in bed! 

 

output 
OVSG toetsen 

6de leerjaar 

De OVSG-toets is een alle-talenten-toets voor het zesde 
leerjaar in de basisschool. De toets bestaat zowel uit 
praktische proeven die de leerlingen in de loop van het 
schooljaar uitvoeren als pen- en papiertoetsen in juni. Via de 
toets worden een relevante set leerplandoelen (en dus ook 
eindtermen) bevraagd die zicht geven op de kwaliteit van het 
onderwijs in de school en de talenten van jongeren op het 
einde van de basisschool.  

Niet alleen kennis wordt: bevraagd, maar ook vaardigheden 
worden in beeld gebracht zoals ICT-vaardigheden, 
technische vaardigheden (STEM), Frans communiceren, 
muzische vaardigheden, sportieve vaardigheden … 

De OVSG-toets is elke keer een nieuw product en de vragen 
en opdrachten zijn telkens anders. Een specifieke 
voorbereiding is dan ook niet nodig. 

Streekbeurs 
L5 

14 juni van 14.45u. tot 15.45u. 
Als ambassadeurs van de verschillende streken van 
België hebben de jongens en meisjes van de 5de klas 

zich zorgvuldig voorbereid om een beurs op te zetten 
met allerlei weetjes. Zoek jij ook nog een bestemming 
voor een uitstapje in ons eigen Belgenland? Kom dan 

zeker kijken! 

leeruitstap – muzische vorming 
L3 en L4 

Concertgebouw Brugge 
dinsdag 25 juni om 10u. 

Luisterwandeling en workshop in het klankenlabo 
 

Dit educatieve labo laat de groep kennismaken 
met klankkunst. In een eerste deel van  
de workshop (een uur) neemt de docent de groep mee 
voor een auditieve ontdekkingstocht doorheen het hele 
Concertgebouw. Al experimenterend ontdekken de 
leerlingen de werking van akoestiek, het effect van 
geluid en de wondere wereld van de klankkunst. Alles 
aangepast aan de leeftijd. 

Dan gaat het richting Sound 

Factory (een uur) waar de groep zich 
actief kan uitleven op de 
klankinstallaties. Op iMacs maken ze 
hun soundscapes, op de Omni is het 
zoeken en werken met klankpatronen 
en op de Kilo Ohm is het volop 
experimenteren en improviseren.  



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

schoolreis 
Peuterklas 

Toeren met de huifkar 

Zodra zich een zonnige periode 
aandient, trekken onze peutertjes  
erop uit met de huifkar! (verdere info 
via klasnieuws) 

Verloop: volledige dag 

- rondrit met picknick: Oedelem: - Sijsele - Maldegem 
Praktisch: 

- gemakkelijke kledij 
- zonnecrème (+ thuis smeren), zonnepet, ev. zonnebril 
- afvalarme picknick + drankje 
Kostprijs: 

- 20 euro (rekening juni) 

sport tijdens de lesuren 
 

Boekentoe@degavers 

6de leerjaar,  samen met de leerlingen van de 6de klas van 
GBS Het Spoor, Sijsele  

 

donderdag 27 juni van 9u. – 12 u. 
Harelbeke 

MOEV lanceerde vorig jaar een nieuwe 
activiteit: BOEKENTOE@DEGAVERS, een halve 
dagactiviteit met een ruim gamma van natuurgebonden 
bewegingsactiviteiten, recreatiesport en workshops rond 
natuur- en milieueducatie.  
Leerlingen proeven van activiteiten zoals : 

Speleobox, Klimmuur, Laag touwenparcours, Swing, Hoog 
touwenparcours, Slackline, Curling, Pannavoetbal, Dans, Kubb, 

Mountainbike, Boogschieten, Team cuberoller, Deathride, 
Oriëntatie, Petanque, Beachvolley, Vlotten,  Bushcraft, 

Teambuildingspiste, Natuur met hindernissen, Braakballen 
pluizen, Bijenkaarsen maken, Natuurspelen, Vogels spotten, 

Kajak, Reuzekano, Waterscheppen, Waterraketten, 
Bamboestick, Insectensafari, Bloemenveld, … 

 

Kostprijs: €15 (rekening juni) 
 

Sportdag 

maandag 24 juni 
KLEUTER > schoolomgeving; ‘Peter Pan achterna’ 
LAGER > Drogenbrood; diverse sporten in doorschuifsysteem 

L1, L2, L3 en L4: bus 
L5 en L6: fiets 

 i.s.m. Vlaamse Traditionele Sporten vzw 

 ( festivalwip en  tegentrek) en 
 i.s.m. Balance-Academy (tennisinitiatie) 
Praktisch:  - sportkledij (ev. aangepast aan het weer) 
  - afvalarme picknick 

sport 
Zwemmen 

 

 Samen met Farys, beheerder van het 
zwembad, distributienetbedrijf Fluvius en Cofely, de firma 
die instaat voor het onderhoud van de technische 
installaties, stelt de gemeente  alles in het werk om het 
zwembad zo snel mogelijk opnieuw open te stellen.  
Één van de redenen van de sluiting is de slechte staat van de 
hoogspanningscabine in het zwembad. Die cabine moet 
preventief vervangen worden. In afwachting van een nieuwe 
hoogspanningscabine komt er een tijdelijke 
hoogspanningscabine aan het zwembad. Zodra deze cabine in 
werking is (normaal gezien in de week van 17 juni), kan men in 
het zwembad op een veilige manier de noodzakelijke werken 
uitvoeren. Men hoopt dat deze werken tegen begin augustus 
zijn afgerond zodat het zwembad opnieuw open kan gaan op 
maandag 5 augustus. 
 
De school zocht naar alernatieven om de zwembeurten te 
laten doorgaan in een van de omliggende zwembaden. Helaas 
stootten we op diverse problematieken: bezetting, afstand, 
verplaatsing, kostprijs… Voorlopig worden dan ook geen 
vervangende beurten gepland.   

burgerschap 
Meertalige digitale vertelbox of  

Digitale kamishibai 
De vertelkiosk is opgevat als 
een moderne versie van de 
rondreizende kamishibai uit 
de Japanse traditie en kan 
telkens op andere plekken 
geïnstalleerd worden om 
kinderen met voorlezen en 
boeken in contact te brengen.  

   De mobiele vertelkiosk is 
   uitgerust met een 
touchscreen waarop filmpjes vertoond worden met 
voorlezers die in hun moedertaal voorlezen.  
Daarnaast is er een boekenkast met woordeloze boeken 
in de kiosk geïntegreerd om zo ook het fysieke contact 
met het boek te behouden. 
Op de digitale vertelkiosk zijn 98 verhalen te zien en 
dit in 21 verschillende talen. Aan sommige verhalen is 
ook een verwerkingsactiviteit gekoppeld, die kan 
bestaan uit verwerkingsvragen rond het verhaal, een 
activiteit rond taalsensibilisering (lied, leren tellen in 
een andere taal) of een knutselactiviteit. 
 
Met een digitale kamishibai is het mogelijk om 
talensensibiliserend te werken voor alle kinderen. Het 
doel van talensensibilisering is niet het leren van talen, 
maar wel om op een positieve, speelse en 
gestructureerde manier in contact te komen met 
taaldiversiteit. Hoofddoel is om zo een positieve 

attitude te bevorderen ten aanzien van talen en 
culturen. 

Gezocht 

Tijdens grote vakantie… 
Nederlands oefenen met anderstalige (Franstalig) 

kinderen. 
Wie kan zich wekelijks én vrijwillig engageren om met 3 
kinderen (2de, 4de en 5de leerjaar) de Nederlandse taal 

te oefenen? 
Contact via: directeur@gemeenteschooldenotelaar.be 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 L6  verkeer/veiligheid 

Het Grote Fietsexamen 20 juni om 10u. in Beernem i.s.m. politie Het Houtsche 

Het Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk van een verticale leerlijn fietsen. Hiermee testen we of onze 
zesdeklassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Als ze slagen voor de vijf vaardigheden 
behalen ze het Fietsbrevet Goud. 
Fietsen leer je niet in één dag. Het is een proces van veel trainen en de moeilijkheidsgraad langzaam opbouwen. VSV 
ontwikkelde lespakketten: loopfiets, Brons, Zilver en Goud. Vòòr leerlingen kunnen fietsen in het echte verkeer, moeten 
ze eerst een degelijk voortraject krijgen, met fietstraining in een beschermde omgeving (speelplaats, turnzaal)! 
� LOOPFIETSBREVET (KLEUTERSCHOOL) > Een lespakket met spelletjes en activiteiten om de ontwikkeling van de 

zintuigen (horen en zien), de motoriek (vertrekken, stoppen, bochten maken,...) en vooral het evenwicht te 
stimuleren. (Hallo velo) 

� FIETSBREVET BRONS (EERSTE GRAAD) > Een educatief pakket met activiteiten en spelletjes om de 
stuurvaardigheid van leerlingen te oefenen. 

� FIETSBREVET ZILVER (TWEEDE GRAAD) > De lessen in dit pakket focussen zich vooral op verkeers-vaardigheid, 
zoals omkijken over de linkerschouder, arm uitsteken, rekening houden met andere weggebruikers. (Meester o/d fiets) 

� FIETSBREVET GOUD (DERDE GRAAD) > Het Fietsbrevet Goud kunnen leerlingen behalen na het afleggen van Het 
Grote Fietsexamen, dé praktijktest voor het zesde leerjaar in het echte verkeer! 

Fit en gezond 
Kiwi actie 

http://www.fruiteenlekkerebuit.be 
Fruit, een lekkere buit is een vakoverschrijdend 
scholenproject, ontwikkeld door leerkrachten, pedagogen 
en voedingsdeskundigen. 

 
4 X per jaar verdelen we (gratis) kiwi’s 
aan  alle leerlingen. 

schoolfeest 

‘En ze leefden nog lang en gelukkig…’ 
zondag 23 juni 

vanaf 13.30 u. 
 

 

 

14u.00 

optreden 
 

 

vanaf 16 u. 

spelletjesstanden 
 

 

doorlopend drankjes en versnapering 

i.s.m. het Oudercomité 
 
 

 
 

verkeer/veiligheid 

Wijzigingen in het verkeersreglement 
Op 31 mei en 1 juli treden er enkele wijzigingen in het 
verkeersreglement in voege.  
Enkele belangrijke nieuwigheden:  
• Fietsers mogen in alle omstandigheden tot 

10 jaar op het voetpad fietsen (vroeger 
was dat tot 9 jaar en alleen met een 
kleine kinderfiets) 

• Je moet verplicht oversteken op het zebrapad als dat 
op 20 meter of minder ligt (vroeger 30 meter) 

•  Voortbewegingstoestellen met een motor (elektrische 
steps, hoverboards,...) mogen maximaal 25km/u rijden 
(voordien 18km/u) 

IEDEREEN, familie én vrienden, WELKOM! 



 

Kalender juni 2019 
-  

  TEAM LEERLINGEN / OUDERS 

zaterdag 1   

zondag 2   

maandag 3 

� 9:00-11:00STE(a)M-it: stuurgroepvergadering, 
Boeverbos 

� 13:30: directeurenoverleg scholengemeenschap 
De Oostkant, Knokke 

� 12:45-15:30 (16:00): K3, L1 en L2: 13.15: ‘STAUT’, 
promoshow Academie Aalter, Aalter (bus) 

dinsdag 4 16.00: personeelsvergadering  � Nm.: CLB deelonderzoeken 

woensdag 5 
� 10:00: vertegenwoordiger Baert 
� 12:30-18:00: teambuilding, de Kijkuit � 20.00: oudercomité 

donderdag 6 

� Matthias (Oranje): hulp administratie/in de 
klas 

� Nadine (Ter Muiden): poetshulp 
� 16.00-19.00: uit-markt, MAZ Brugge 

� L5: 8:40-12.00: school@boerderij 

vrijdag 7 
� 14:00: scholenoverleg Beernem � Krinkelement 

� Turnen: L3 (L1, L4)  

zaterdag 8  � 19:00: oudercomitéfeest, Blankenberge  

zondag 9 Vaderdag / Pinksteren 

maandag 10 Pinkstermaandag: VRIJAF 

dinsdag 11 

� 9:00: vakbondsoverleg 
� 11:00: vertegenwoordiger ventilatie 
� 16:00: kernvergadering MOEV, Drogenbrood 

(juf Griet) 

�  

woensdag 12 � ON, Ingelmunster (juf Joke) �  

donderdag 13 

� 9.00-12.00: ‘Ronde van Vlaanderen’, toelichting 
schooljaar 2019-2020, Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming, Oostende (directeur) 

� Matthias (Oranje): hulp administratie 
� Nadine (Ter Muiden): poetshulp 
� 14:30: selectieronde lerarenplatform 

scholengemeenschap De Oostkant, Knokke 

� L5: 8:40-12:00: school@boerderij (reportage + Fen) 
� K1: vm.: CLB medisch schooltoezicht met ouders, 

Brugge 

vrijdag 14 
�  � L5: 14:45-15:45: streekbeurs (België) 

� Turnen: (L1 en L4) 

zaterdag 15   

zondag 16   

maandag 17 
 � L6: OVSGtoetsen 

� Verzamelen bibboeken 

dinsdag 18 
� 9:15: vertegenwoordiger Photobizz � L6: OVSGtoetsen  

� Indienen bibboeken 

woensdag 19 �  � L6: OVSGtoetsen 

donderdag 20 

� Opleiding ‘Coachend leiding geven’ Salubris 
(directeur) 

� Matthias (Oranje): hulp administratie  
� Nadine (Ter Muiden): poetshulp 
� 2de selectieronde lerarenplatform 

scholengemeenschap De Oostkant, Knokke 

� Dag van de schoonmaak 
� L5: 8:40-12:00: school@boerderij  (+ Fen) 
� L6: 10:00-11:45: fietsexamen i.s.m. politie Het 

Houtsche, Bernem 

vrijdag 21 � ‘After work’, Albatros  � ZOMER 

zaterdag 22   

zondag 23 
 � SCHOOLFEEST 

vanaf 13.30u. 

maandag 24 
 � SPORTDAG 

� 16.00: rapport + oudercontact 

dinsdag 25 
 � L3 en L4: leeruitstap ‘Sound factory’, Concertgebouw 

Brugge 



 

� 20.00: proclamatie L6, Schepenhuys 

woensdag 26  �  

donderdag 27 
� Matthias (Oranje): hulp administratie � L6: 9.00-12.00: SVS sportactiviteit: 

Boekentoe@degavers (samen met L6 GBS Het Spoor, 
Sijsele) (bus) 

vrijdag 28 
� 12:10: personeelsvergadering � Vm.: Krinkelement 

� 11.55: start vakantie 

zaterdag 29   

zondag 30 Vakantie van 1 juli t.e.m. 31 augustus 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 03/06/19 Dinsdag 04/06/19 Donderdag 06/06/19 Vrijdag 07/06/19 

Tomatensoep met 

rundsballetjes 

 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Boerensoep 

 

Koolvis in choronsaus 

Spinazie 

Puree 

Tomatengroentesoep 

 

Vol-au-vent met champignons 

Groentenmix 

Gekookte aardappelen 

Preisoep 

 

Barbecueworst 

Pastasalade  

met zomergroentjes 

Maandag 10/06/19 Dinsdag 11/06/19 Donderdag 13/06/19 Vrijdag 14/06/19 

 

 

Pinkstermaandag  

VRIJAF 

Groentesoep 

 

Kippennuggets 

Provençaalse mix 

Rijst 

Tomatensoep 

 

Visfilet in brévalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 

Aardappelnootjes 

Seldersoep 

 

Lasagne 

Maandag 17/06/19 Dinsdag 18/06/19 Donderdag 20/06/19 Vrijdag 21/06/19 

Kervel-preisoep 

 

Rundsbouletten  

in groentesaus 

Trivelli 

 

Groentesoep 

 

Varkensgebraad 

Duivelse saus 

Boterbonen 

Gekookte aardappelen 

Courgettesoep 

 

Waterzooi  

met sojastukjes 

Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep 

 

Cordon bleu 

Bloemkool 

Puree 

Maandag 24/06/19 Dinsdag 25/06/19 Donderdag 27/06/19 Vrijdag 28/06/19 

 

 

SPORTDAG 

(picknick) 

Landbouwerssoep 

 

Kip 

Appelmoes 

Puree 

Wortelsoep 

 

Runderstoverij 

Erwtjes 

Kroketten 

 

 

 

½ dag school tot 11.55 u. 

  

 
 
 
 
 

Hanssens Catering ondertekent "charter gezonde, evenwichtige en duurzame 

schoolmaaltijden" 

30 april 2019 

In het actieplan Hoog tijd voor GeZONtijd voorziet Vlaams minister van Onderwijs Hilde 
Crevits in maatregelen om het voedingsbeleid in de scholen te ondersteunen. Er werd al werk 
gemaakt van een engagementsverklaring van dranken en tussendoortjes en richtlijnen voor 
gezonde school- en broodjesmaaltijden. De basis hiervoor is de door het Vlaams Instituut 
voor Gezond Leven ontwikkelde voedingsdriehoek en de pijlers van de methodiek voor de 
Gezonde School. Er worden daarin vier pijlers om te werken aan gedragsveranderingen bij 
leerlingen: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. 
Er wordt in de eerste plaats aandacht geschonken aan het stimuleren van de gezonde 
maaltijden op basis van de nieuwe richtlijnen uit de voedingsdriehoek. Er is ook aandacht 
voor voedselveiligheid bij het bereiden en serveren van maaltijden en voor de context, met 
name een aangename, rustige eetomgevingen. Aangevuld met bijkomende informatie over o.a. 
de beperking van overconsumptie, het voorkomen van voedselverspilling, het gebruik van 
seizoensproducten, en het inspelen op de korte keten. De cateraars zullen zorgen voor 
goede praktijkvoorbeelden en ook die verspreiden in de scholen.  
 

 

De Voedselwacht is 
een project voor en 
door kinderen van 

de basisschool. Doel 
van het project is 

om kinderen en hun 
directe omgeving 

actief te betrekken 
bij de verschillende 

aspecten van 
duurzame voeding. 

 
Wordt 

vervolgd… 



 

bijlage 

schooljaar 2019-2020 
 

 

Schoolvrije dagen  
goedgekeurd schoolraad d.d. 28.05.2019 en onder voorbehoud van het vakbondsoverleg d.d. 11.06.2019 

� Maandag 16 september 2019: pedagogische studiedag: VRIJAF voor de leerlingen  

� Vrijdag 27 september 2019: facultatieve vrije dag 

� Herfstvakantie  
van maandag 28 oktober t.e.m zondag 3 november 2019 

� Maandag 11 november 2019: Wapenstilstand: VRIJAF 

� Kerstvakantie 
van maandag 23 december 2019 t.e.m. zondag 5 januari 2020 

� Woensdag 29 januari 2020: facultatieve ½ vrije dag 

� Vrijdag 7 februari 2020: pedagogische studiedag: VRIJAF voor de leerlingen 

� Krokusvakantie 
van maandag 24 februari t.e.m. zondag 1 maart 2020 

� Woensdag 11 maart 2020: facultatieve ½ vrije dag 

� Paasvakantie  
van maandag 6 t.e.m. zondag 19 april 2020 

� Vrijdag 1 mei 2020: Dag van de arbeid: VRIJAF 

� Donderdag 21 mei 2020: OLH Hemelvaart: VRIJAF 
vrijdag 22 mei 2020: brugdag: VRIJAF 

� Maandag 1 juni 2020: Pinkstermaandag: VRIJAF 

� dinsdagNAMIDDAG 30 juni 2020: vakantie: VRIJAF 

 
 

data om te noteren 
 

� Sneeuwklassen: van zaterdag 18 t.e.m. zaterdag 25 januari 2020 

� Streekbierenbingoavond: zaterdag 15 februari 2020 

� Carnaval: donderdagnamiddag 20 februari 2020 

� Lentefeest L1 en L6: zaterdag 28 maart 2020 

� Eerste communie: zaterdag 25 april 2020 om 16.00 u., St.-Lambertus Oedelem 

� Plechtige communie: zaterdag 23 mei 2020 om 17.00 u., St.-Lambertus Oedelem + 
18.30: receptie eerste en zesde klas 

� Papa’s-meespeeldag 

� Proclamatie L6: donderdag 25 juni 2020 om 20 u.  

� Schoolfeest: zondag 28 juni 2020 

� … 

 



 

 


