
 

 

 

 

  

 

 

Kessel-Lo, 17 juni 2019 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) 

 

 

We naderen stilaan het einde van het schooljaar. Dat is traditioneel een drukke 

periode met verschillende activiteiten die de dagelijkse routine doorbreken. Om dit 

voor iedereen vlot te laten verlopen, zetten we alles even op een rijtje: 

 

 Maandag 17 juni   Start werken speelplaats; aangepaste  

regeling in verband met brengen en ophalen 

van de kinderen. 

 Vrijdag 21 juni   KIVA-eindfeest 

 Maandag 24 juni   6ABC Fietsexamen 

 dinsdag 25 juni    Feest van de afzwaaiers 19.30 uur  

 Woensdag 26 juni    Naar de nieuwe meester of juf 

 Donderdag 27 juni   Zomerrapport  

GEEN OPVANG 

 Vrijdag 28 juni   Laatste schooldag tot 12.15 uur;  

schoolpoort open vanaf 11.30 uur. 

GEEN OPVANG 

 

Op de achterzijde vind je een overzicht van de geplande activiteiten voor de eerste 

weken van september en een overzicht van de dagen waarop er volgend schooljaar 

geen school is.   

 

 
 

PLANNING VOOR & NA DE VAKANTIE 



             

  
        LOCATIE          CONTACT                                  WWW.                                         
       Patroonschapstraat 5              vrijelagereschoolblauwput@telenet.be                     lagereschoolblauwput.be 
        3010 Kessel-Lo                               016 25 28 56 

ZET VOLGENDE DATA ALVAST IN JE AGENDA 
 

Je  kunt deze data ook al invoegen in je persoonlijke digitale agenda vanuit de kalender op de 
schoolwebsite.  
 

 

De eerste dagen… 

 Vrijdag 30 augustus     Open klasdag van 17.30 u. – 19.00 u. 

 maandag 2 september    Eerste schooldag 8.30 u. – 15.20 u. 

 donderdag 5 september   Infoavond 1e graad 19.30 u. 

 maandag 9 september   Infoavond 2e graad 19.30 u. 

 dinsdag 10 september   Infoavond 3e graad 19.30 u. 

 

Er is geen school op… 

 
 woensdag 18 september   Pedagogische studiedag 

 maandag 7 oktober    Vrije dag 

 Woensdag 16 oktober   Pedagogische studiedag 

 28 oktober tot 1 november   Herfstvakantie 

 23 december tot 3 januari   Kerstvakantie 

 donderdag 30 januari   Pedagogische studiedag 

 vrijdag 31 januari    Vrije dag 

 24 februari tot 27 februari   Krokusvakantie 

 woensdag 18 maart    Pedagogische studiedag 

 6 april tot 17 april    Paasvakantie 

 vrijdag 1 mei     Vrije dag 

 donderdag 21 mei    O.L.H. Hemelvaart 

 vrijdag 22 mei    Brugdag 

 maandag 1 juni    Pinkstermaandag 

 dinsdag 30 juni    Grote vakantie vanaf 12.15 u. 

 

 
Een gedetailleerde kalender volgt begin september.  

Nog eventjes volhouden allemaal om dan te genieten van die welverdiende vakantie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Geert VANDERMEULEN 
Directeur   
 
geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be 
0499 88 55 31 

 
       
 

http://www.lagereschoolblauwput.be/

