Activiteitenkalender schooljaar 2020-2021 voor ouders

Augustus 2020
 Dinsdag 25 augustus :

infomoment peuters waarop de peuters ook aanwezig mogen zijn van 17.00
uur tot 18.00 uur
infoavond ouders peuters (eendjes) + ouders eerste (beertjes) en tweede
kleuters (dolfijntjes) : van 18.00 uur tot 18.30 uur
ouders van 3K (kikkers) : van 18.45 uur tot 19.15 uur
ouders van 2L : van 17.00 uur tot 18.00 uur
ouders van 1L : van 18.00 uur tot 19.00 uur

September 2020
 Dinsdag 1 september: start nieuw schooljaar!
 Donderdag 3 september : info-avond voor 3L, 4L, 5L en 6L – 18.30 u tot 19.15 u : 3L + 4L – 19.15 u tot
20.00 u : 5L + 6L
 Vrijdag 11 september : startviering begin schooljaar in de Kerk van Wortegem om 11.00 u
 Maandag 14 september : zwemmen + begin verkeersweek tem vrijdag 18 september
 Zaterdag 19 september : uitgestelde Eerste communie : 14.00 u in de Kerk van Wortegem
 Dinsdag 22 september : scholenveldloop voor de hele lagere school in de voormiddag
 Zondag 27 september : uitgesteld vormsel : 11.00 u in de Kerk van Petegem
 Maandag 28 september : eerste lokale verlofdag
 Woensdag 30 september : grootoudersfeest (onder voorbehoud inzake corona)

Oktober 2020
 Maandag 5 oktober : dag van de leerkracht + aangekondigde brandevacuatie
 Dinsdag 6 oktober : Kronkeldiedoe : 2L : VM : in ’t Rosco in Ronse
 Woensdag 7 oktober : eerste pedagogische studiedag : vrijaf voor de leerlingen
 Zaterdag 10 oktober : quiz oudercomité
 Maandag 12 oktober : zwemmen voor het lager
 Woensdag 14 oktober : schoolfotograaf : individuele foto’s vanaf 08.35 u








Donderdag 15 oktober : NM : toneelvoorstelling voor 5L en 6L ‘Armen zijn rijker’ in de feestzaal in
Wortegem
Dinsdag 20 oktober : Kronkeldiedoe : 1L : NM : in ’t Sportkot in Leupegem
Woensdag 21 oktober : open klasdag 3K
Maandag 26 oktober : zwemmen voor het lager
Donderdag 29 oktober : rapport 1 voor 3L tem 6L + oudercontact
Herfstvakantie : van maandag 2 november tem vrijdag 6 november

November 2020
 Maandag 16 november : zwemmen voor het lager
 Dinsdag 17 november : oudercontact voor alle kleuters
 Maandag 30 november : zwemmen voor het lager

December 2020
 Dinsdag 1 december : Rapport 1 voor 1L + 2L + oudercontact
 Vrijdag 4 december : komst van de Sint
 Maandag 14 december : vrij zwemmen voor het lager
 Donderdag 17 december : rapport 2 voor 3L, 4L, 5L en 6L zonder oudercontact + kerstmenu
 Vrijdag 18 december : kerstviering in de Kerk van Wortegem
 Kerstvakantie : van maandag 21 december tem vrijdag 1 januari

Januari 2021
 Maandag 4 januari: Start 2de trimester + start pannenkoekenverkoop!
 Maandag 11 januari : zwemmen voor het lager
 Maandag 25 januari : zwemmen voor het lager
 Woensdag 27 januari : tweede pedagogische studiedag : vrijaf voor de leerlingen

Februari 2021
 Maandag 8 februari : zwemmen voor het lager
 Dinsdag 9 februari : dikke truiendag
 Donderdag 11 februari : Toneelvoorstelling voor de kleuters + 1L en 2L : ‘Het pukkelneuzenheksenfeest’
om 10.30 u in onze sportzaal + afhalen van de pannenkoeken.
 Krokusvakantie : van maandag 15 tem vrijdag 19 februari

Maart 2021
 Maandag 1 maart : zwemmen voor het lager
 Dinsdag 2 maart : oudercontacten voor alle kleuters
 Donderdag 4 maart : info – avond bosklas voor 5L en 6L












Vrijdag 5 maart : Rapport 2 voor 1L + 2L zonder oudercontact
Maandag 8 maart : Jeugdauteur Carll Cneut 1L + 2L
Zondag 14 maart : opendeurdag van 09.00 u tot 12.00 u
Maandag 15 maart : zwemmen voor het lager
Donderdag 18 maart : Jeugdauteur Hilde Rogge 2K + 3K
Vrijdag 19 maart : tweede lokale verlofdag : vrijaf
Maandag 22 maart : Jeugdauteur Tine Mortier 3L + 4L
Dinsdag 23 maart : 5L : American Games in ’t Sportkot in Leupegem : NM.
Maandag 29 maart : vrij zwemmen voor het lager + jeugdauteur Luc Embrechts 5L + 6L
Dinsdag 30 maart : selectief oudercontact 6L ivm studiekeuze

April 2021
 Donderdag 1 april : Rapport 3 voor 3L, 4L, 5L en 6L + oudercontact + sobere maaltijd – Witte Donderdag
 Vrijdag 2 april : Goede Vrijdag - bezinning
 Paasvakantie : van maandag 5 april tem vrijdag 16 april
 Maandag 19 april : info – avond boerderijklas voor 3L en 4L + start inzamelactie oude kledij tem vrijdag
30 april
 Maandag 26 april : zwemmen voor het lager + vertrek bosklas 5L en 6L
 Vrijdag 30 april : terugkeer 5L + 6L van de bosklas
Mei 2021
 Zaterdag 1 mei: Eerste communie in de Kerk van Wortegem om 15.30 u
 Donderdag 6 mei : schoolreis kleuters naar De Sierk in De Haan
 Zondag 9 mei : vormsel in de kerk van Petegem om 09.00 u
 Maandag 10 mei : sportdag voor het lager : geen warme maaltijden!
 Dinsdag 11 mei : sportdag voor de kleuters
 Woensdag 12 mei : derde pedagogische studiedag : vrijaf voor de leerlingen
 Maandag 17 mei tem vrijdag 21 mei : boerderijklas voor 3L en 4L
 Dinsdag 18 mei : Rollebolle : 2K : VM ; 3K : NM in ’t Rosco in Ronse
 Zondag 30 mei : schoolfeest
 Maandag 31 mei : schoolreis lager

Juni 2021
 Woensdag 2 juni : schoolfotograaf : klasfoto’s om 08.35 u
 Maandag 21 juni : vrij zwemmen voor het lager
 Maandag 28 juni :
rapport 3 voor 1L en 2L + selectief oudercontact
rapport 4 voor 3L, 4L en 5L + selectief oudercontact
diplomering 6L om 18.30 u
 Woensdag 30 juni : laatste schooldag – einde om 11.25 uur

