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ALLES OP EEN RIJTJE 
Beste ouders, beste leerlingen 

De proeven lopen op hun einde, de laatste 

loodjes zijn in zicht. De rapporten worden deze 

week uitgedeeld. Het einde van een bijzonder 

jaar, vraagt om een bijzonder einde. We 

wensen onze leerlingen van harte een mooie 

tijd toe. 

De laatste dagen van dit schooljaar staan nog 

heel wat activiteiten gepland, dus geef ik jullie 

graag een overzicht mee.  

We blikken ook al vooruit naar het volgende (hopelijk compleet normale) schooljaar. 

Ik wens jullie en de kinderen nog enkele onvergetelijke laatste schooldagen toe, in 

het bijzonder aan onze zesdes, die nog heel wat leuke activiteiten op de planning 

hebben staan. Zij gaan dinsdag en woensdag naar de Geestige Put en de Gavers. 

Maandag worden ze uitgezwaaid door onze school en dinsdagavond ontvangen ze 

hun diploma in het stadion van Zulte-Waregem. Ze hebben dit meer dan verdiend, 

onze kanjers van het 6de!  

warme groeten 

Mevrouw Kim en team 

Planning einde schooljaar 

Maandag 21 juni  - VBS Desselgem kleurt ROOD (FIN – BEL) 

- Geen studie (personeelsvergadering) 

Dinsdag 22 juni - Mogelijkheid tot studie, maar geen taken meer. 

Donderdag 24 juni - ZWEMMEN 

- Mogelijkheid tot studie, maar geen taken meer. 

- Online oudercontacten L1 en L5 

Vrijdag 25 juni  - Online oudercontacten L3, L4 en L6 

Maandag 28 juni - FRIETJESDAG  

- Afsluit jaarthema  

- Uitzwaai 6de leerjaar op school 

- Ijsjes aangeboden door de ouderraad 

- Online oudercontacten voor L2 
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Dinsdag 29 juni - KLEUTERVERWENDAG op school 

➢ Geen lunchpakket nodig, enkel boekentas met 

eigen waterfles meebrengen. 

➢ School eindigt om 15u50 

- SCHOOLREIS lager naar Pairi Daiza 

➢ Alle leerlingen aanwezig om 8u10 op school! 

➢ Terug op school tussen 18u en 18u30. 

- PROCLAMATIE 6de leerjaar in stadion SVZW 

➢ Enkel voor leerlingen en hun gezin van L6 

Woensdag 30  juni - GEEN SCHOOL 

- Personeelsvergadering voor de leerkrachten 

 

 

KALENDER SCHOOLJAAR 2021-2022 

1ste trimester 

donderdag 26/08/2021 Welkomdag vanaf 17u30 

zaterdag 18/09/2021 Eerste communie (geboortejaar 2014) in de kerk van B-L 

zaterdag  25/09/2021 Vormsel (geboortejaar 2009) om 16u00 in de kerk van DES 

woensdag  06/10/2021 Geen school: 1/2de pedagogische studiedag 

maandag 

tem vrijdag 

25/10/2021 tem 

29/10/2021 

Bosklassen Durbuy L6 

maandag 

tem vrijdag 

01/11/2021 tem 

05/11/2021 

Herfstvakantie 

donderdag  11/11/2021 Geen school: Wapenstilstand 

vrijdag  12/11/2021 Geen school: facultatieve verlofdag 

woensdag 01/12/2021 Sint (– en grootouder ?) feest 

vrijdag  17/12/2021 Kerstmarkt  

vrijdag  24/12/2021 Geen school: VM: 1/2de fac. verlofdag + NM: vrij halve dag 

maandag 

tem vrijdag 

27/12/2021 tem 

07/01/2022 

Kerstvakantie 
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2de  trimester 

vrijdag 11/02/2022 Geen school: pedagogische studiedag De Wegwijzer 

vrijdag  25/02/2022 Carnaval  

maandag 

tem vrijdag 

28/02/2022 tem 

04/03/2022 

Krokusvakantie 

maandag 

tem vrijdag 

04/04/2022 tem 

15/04/2022 

Paasvakantie 

3de trimester 

maandag 18/04/2022 Geen school: Paasmaandag 

vrijdag  13/05/2022 Geen school: pedagogische studiedag 

zaterdag 21/05/2022 Vormsel (geboortejaar 2010) 

woensdag  25/05/2022 Geen school: 1/2de facultatieve verlofdag 

donderdag 26/05/2022 Onze-Lieve-Heer Hemelvaart 

vrijdag  27/05/2022 Geen school: Brugdag 

zaterdag  04/06/2022 Eerste communie (geboortejaar 2015) 

maandag  06/06/2022 Geen school: Pinkstermaandag 

donderdag  30/06/2022 School tot 11u40  

 

 

 

 

 

 

 

 


