
 
 

               Begin van het nieuwe schooljaar 2020 – 2021 
            _________________________________________________ 
 

 
 

- KLEUTERS - 
 

 

*  Vrijdag 28 augustus 2020  
   Directie en personeel van de kleuterschool nodigen uw kleuter(s) en familie uit voor een eerste en  
    aangename kennismaking met de juf(fen) op vrijdag 28 augustus 2020 tussen 15.30 uur en  
    17.30 uur in de klaslokalen van de kleuterschool.  
 

*  Dinsdag 1 september 2020 
    ➢ Eerste schooldag : van 08.30 uur tot 15.30 uur 
    ➢ Voorbewaking vanaf 07.45 uur 
     ➢ Naschoolse opvang tot 17.30 uur 
 

*  Donderdag 3 september 2020 
 ➢ Gezamenlijke informatieavond voor de ouders van onze kleuters.  
     ➢ Begin om 19.30 uur  

       
     

- LAGERE SCHOOL - 
 

 

*  Vrijdag 28 augustus 2020 
   Directie en personeel van de lagere school nodigen uw lager(e) schoolkind(eren) en de  
    familie uit voor een eerste en aangename kennismaking met de leerkracht(en) op vrijdag 
    28 augustus 2020 tussen 16.30 uur tot 18.30 uur in de klaslokalen en op de speelplaats van  
    de lagere school (met ticketverkoop), Kasteellaan 18 te Westmalle. 

 
*  Dinsdag 1 september 2020 
    ➢ Eerste schooldag : van 08.25 uur tot 15.40 uur 
    ➢ Voorbewaking vanaf 07.30 uur 
     ➢ Naschoolse opvang tot 17.30 uur 
 

*  Woensdag 2 september 2020 
    ➢ Gezamenlijke informatieavond voor de ouders van het 1ste leerjaar en het 2de leerjaar 
     ➢ Begin om 19.30 uur 
 ➢ In de klas van uw kind(eren). 
 

*  Donderdag 3 september 2020 
 ➢ Gezamenlijke informatieavond voor de ouders van het 5de leerjaar 
     ➢ Begin om 19.30 uur  
 

*  Maandag 7 september 2020 
    ➢ Gezamenlijke informatieavond voor de ouders van het 3de leerjaar en het 4de leerjaar 
 ➢ Begin om 19.30 uur 
 ➢ In de klas van uw kind(eren). 
 

*  Dinsdag 8 september 2020 
    ➢ Gezamenlijke informatieavond voor de ouders van het 6de leerjaar 
 ➢ Begin om 19.30 uur 
 ➢ In de klas van uw kind(eren). 
 

Vriendelijke groeten, 
Jef Verboven, directeur BS 


