
 

 

Bijlage 1    -    Vakantie 
 

Herfstvakantie Van maandag 1 november  2021 

tot en met zondag 7 november 2021. 

Kerstvakantie Van maandag 27 december 2021 

tot en met zondag 9 januari 2022. 

Krokusvakantie Van maandag 28 februari 2021 

tot en met zondag 6 maart 2022. 

Paasvakantie Van maandag 4 april 2022 

tot en met maandag 18 april 2022. 

Zomervakantie Vanaf 1 juli 2022. 

Vrije dagen 

- maandag 20 september 2021 (2de dag 1ste communie v.h. 2de 

leerjaar) 

- donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand) 

- maandag 6 december 2021 (Sinterklaas) 

- maandag 23 mei 2022 (Dag na 1ste communie) 

- donderdag 26 mei 2022 (O.-H.-Hemelvaart) 

- vrijdag 27 mei 2022 (brugdag na O.-H.-Hemelvaart) 

- maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag) 

Pedagogische 
Studiedagen 

- maandag 20 september 2021 

- woensdag 10 november 2021 

- woensdag 1 juni 2022 

 

 



  

 

Bijlage 2 - Oudercontacten
 

Gelieve deze data al in jullie persoonlijke agenda’s te noteren. 
 

Individueel oudercontact 
 
Lager 
 

- In de loop van de maand november 2021.  

- In de loop van de maand april 2022. 

 

Kleuters 

 

- In de loop van de maand november 2021.  

- In de loop van de maand april 2022. 

 

Doel 
 

- Informatie van jullie krijgen om je kind in de toekomst beter te kunnen begeleiden. 

- Informatie geven over de algemene ontwikkeling van je kind: welbevinden, betrokkenheid, 

werkhouding, schoolse resultaten. 

- Voor sommige kinderen loopt de ontwikkeling anders dan verwacht en is het zinvol om vaker 

met elkaar te overleggen. Met het oog op zo’n overleg kunnen jullie uitgenodigd worden door 

ons zorgteam. 

 

Onthaalmomenten
Onze jongste kleuters kunnen kennis maken met hun juf tijdens een onthaalmoment kort voor 

de instapdatum. 

 

Maandag, 25 oktober 2021  

In de klas om 16.30. 

 

Maandag, 20 december 2021 

In de klas om 16.30. 

 

Maandag,  21 februari 2022 

In de klas om 16.30. 

 

Maandag, 28 maart 2022 

In de klas om 16.30. 

 

Dinsdag, 16 mei 2022 

In de klas om 16.30. 

 



 

 

Bijlage 3    -    Bijdragen
Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt de maximumfactuur voor verplichte uitgaven:  

- kleuters € 45 voor alle leeftijden / - lagere school € 90 per lj. 

- voor meerdaagse uitstappen: € 450 per kind voor volledige loopbaan LO 

Verplichte activiteiten per klas Richtprijs
 

Zwemlessen (verplicht) 

1ste leerjaar  

2de leerjaar  

3de leerjaar 

4de leerjaar  

5de leerjaar 

6de leerjaar 

 

Schaatsen 

Kajakken 6de lj. 

 

 

€ 2,00 (per beurt) x 17 beurten =  € 34 

€ 2,00 (per beurt) x 17 beurten =  € 34 

Gratis  

€ 2,00 (per beurt) x 17 beurten =  € 34 

€ 2,00 (per beurt) x 17 beurten =  € 34 

€ 2,00 (per beurt) x 17 beurten =  € 34 

 

+/- € 4,00 

+/- € 3,50 
 

Activiteit SVS  

4-5 jarige kleuters: Rollebolle 

1ste graad:  Kronkeldidoe 

2de graad:  Alles met de bal 

5de leerjaar:  American games 

6de leerjaar:  Doe-aan-sportbeurs 

 

 

+/- € 3,00 

+/- € 3,50 

+/- € 3,00 

+/- € 3,00 

+/- € 3,00 

 

Schooluitstappen - studiereizen  

Maaltijden + drank: zelf mee te brengen  

Verplaatsingen + inkomgelden 

Kleuters 

1ste graad 

2de graad    

3de graad:  Studiereis 

  Tweedaagse (om de twee jaar) 

 

 

 

 

+/- €  25,00  

+/- €  30,00 

+/- €  35,00  

+/- €  35,00  

+/- € 150,00 

 

Cultuur 

Film en theater 

 

 

+/- € 9,00 

 

Gymkledij  

(kan enkel op de school gekocht worden)  

T-shirt (met logo van de school) 

 

 

 

+/- € 8,00 

 

Sportdag (verplicht):  

kleuters 

1ste leerjaar  

2de leerjaar  

3de leerjaar 

4de leerjaar  

5de leerjaar 

6de leerjaar 
 

Busvervoer sportdag 

Busvervoer veldloop 

Busvervoer schaatsen 

Busvervoer theater 

 

 

+/- € 2,00 

+/- € 2,00 

+/- € 2,00 

+/- € 2,00 

+/- € 2,00 

+/- € 2,00 

+/- € 2,00 
 

+/- € 4,00 

+/- € 4,00 

+/- € 4,00 

+/- € 4,00 



  

 

U kunt vrij intekenen op het volgende Kosten

 

Tijdschriften: Averbode 

  

Zonnekind:1ste en 2de leerjaar 

Kerstboek 

Paasboek 

Vakantieboek 

Vakantieoefenboek 

 

Zonnestraal: 3de en 4de leerjaar 

Kerstboek 

Paasboek 

Vakantieboek 

Vakantieoefenboek 

 

Zonneland: 5de en 6de leerjaar 

Kerstboek 

Paasboek 

Vakantieboek 

 

 

 

 

    

 € 7,95 

 € 7,95 

 € 7,95 

 € 7,95 

 

 

 € 7,95 

 € 7,95 

 € 7,95 

 € 7,95 

 

 

 € 7,95 

 € 7,95 

 € 7,95 

 

Vakantieblaadjes (Wakken) 

5-jarige kleuters 

Lager onderwijs 

 

 

+/- € 8,00 

+/- € 8,00 

 

 

Klasfoto (13 x 18 cm) 

 

+/- € 7,00 

 

 

Nieuwjaarsbrief 

Klein (per stuk) 

Groot per stuk (5de en 6de leerjaar) 

 

 

 

+/- € 0,70 

+/- € 0,80 

 

Middagbewaking  € 1,00 

 

 


