
 

 

 

 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2020-2021 
 

Onze activiteitenkalender ziet er anders uit, dan wat u gewoon bent van ons. De coronacrisis schopte onze werking danig 

door elkaar en we stelden vast dat we jaar na jaar een overvolle activiteitenkalender programmeren. Omdat we u 

allemaal even graag zien en we als school zowel de feest als de onderwijskwaliteit hoog willen houden, drukken we even 

op een feestpauzeknop. 

We beschouwen het schooljaar 2020-2021 als een overgangsjaar waarin we een aantal festiviteiten willen herwerken. Bij 

deze herwerking zullen we rekening houden met alle (groot)ouders en sympathisanten van de school: want iedereen is 

en blijft welkom op onze school! Mogelijks organiseert de oudervereniging nog een nieuwe activiteit, maar ook deze is 

nog in de maak. 

Met dank voor uw begrip 

Juf Sandra 

 
 

• Infoavond kleuters & lager : dinsdag 8 september 2020 

• Klein lentefeest : (daguitstap leerlingen zedenleer L2) 27 september 2020.* Dit werd door de 

organisatie geannuleerd. 

• Plechtige communie voor leerlingen in het eerste jaar secundair: 27 september 2020. 

• Schoolfotograaf* : donderdag  15 oktober 2020 

• Eerste communie voor de leerlingen van L2: 17 oktober 2020* (onder voorbehoud van 

coronamaatregelen) 

• Sint-Maarten op school : dinsdag  10 november 2020 

• Openschooldag :  zondag  7  februari 2021  (van 10.00u tot 13.00u)  

• Carnavalsfeest voor de kleuters (VM) en leerlingen van de lagere school (NM) :  vrijdag 12 

februari 2021 

• Klein lentefeest : (daguitstap leerlingen zedenleer van L1)  zondag  28 maart 2021  

• Deelname aan de stoet : “rosse buurten”, een initiatief van de stad DENDERMONDE binnen het 

kader van het Ros Beiaardjaar: 25 april 2021* 

• Plechtige communie (leerlingen L6) : zondag 25 april 2021 (te bevragen bij pastoor De Craene)  

• Groot lentefeest (weekend zedenleer leerlingen L6) : zaterdag 1 en zondag 2 mei 2021  

• Eerste communie : zondag 9 mei 2021 + aansluitend FEESTreceptie voor alle leerlingen van het 

eerste leerjaar 

• Schoolfeest* : zondag  6 juni 2021  

• Alles op wieltjes : woensdag  23 juni 2021 

• Afscheidsfeestje K3 +L6: vrijdagavond 25 juni 2021 (enkel voor ouders en leerlingen van K3 en 

L6)  

 

* activiteiten die werden uitgesteld omwille van COVID 19   



 

 

 

 

Openklasmomenten kikkerklas (10.45u – 12.00u) = wenmoment voor peuters die moeten instappen  

 donderdag 22 oktober 2020 
 donderdag 10 december 2020 
       donderdag 21 januari 2021 
       donderdag 4 februari 2021  
 donderdag 25 maart 2021 
 donderdag 6 mei 2021  
 donderdag 24 juni 2021 (voor de kinderen die starten op 1 september 2021)  

 
Individuele Oudercontacten lager +kleuter : 3 december 2020  (met ouderbar*) – 18 maart 2021 
(op vraag + voorlopig advies secundair onderwijs voor L6)  – 29 juni 2021 (met ouderbar*)  

 

Rapporten voor de lagere school :  

 3 december 2020    
 18 maart 2021 
 29 juni 2021 
 
 
*deze activiteiten gaan door in samenwerking met de oudervereniging.  

 
 


