Kalender schooljaar 2019-2020 :
- open klas dag : donderdag 29 augustus 2019 tussen 17 en 18 uur
- start schooljaar : maandag 2 september 2019 om 08.45
- Sint : donderdag 5 december 2019
- facultatieve vrije dagen : woensdag 20 mei 2020, dinsdag 2 juni 2020 en woensdag 3 juni 2020
- pedagogische studiedagen : maandag 30 september 2019 en woensdag 11 maart 2020 (Kinderen
zijn vrij deze dag.)
- verhalentocht : vrijdag 15 november 2019
- brunch + lentewandeling : zondag 22 maart 2020
- schoolfeest : zaterdag 9 mei 2020
- kwis: vrijdag 5 juni 2020
-vakantieperiodes:
Herfstvakantie: van ma 28 oktober tot en met zo 3 november 2019,
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019,
Kerstvakantie: van ma 23 december 2019 tot en met zo 5 januari 2020,
Krokusvakantie: van ma 24 februari tot en met zo 1 maart 2020,
Paasvakantie: van ma 6 april tot en met zo 19 april 2020,
Dag van de Arbeid: vrij 1 mei 2020,
Hemelvaart: do 21 mei en vrij 22 mei 2020,
Pinkstermaandag: 1 juni 2020,
Zomervakantie: van woe 1 juli tot en met ma 31 augustus 2020.
Na elke vakantie kijken we onze leerlingen na op luizen. Indien nodig ontvangt u na de controle brieven met tips en richtlijnen.
- oudercontactavonden :
algemene info-avond: di 3 september 2019
maandag 21 oktober 2019
dinsdag 17 maart 2020
donderdag 18 juni 2020
- rapporten : vrijdag 6 december 2019; vrijdag 7 februari 2020; dinsdag 30 juni 2020
-dag van de schoolverlaters + receptie + receptie voor de kleuters: dinsdag 23 juni 2020
-sportactiviteiten schooljaar 2019-2020 waarop de ouders worden uitgenodigd
sponsorloop : donderdag 17 oktober 2019
herfstwandeling : donderdag 26 september 2019
winterwandeling : donderdag 19 december 2020
lentewandeling: maandag 30 maart 2020
-bosklassen: van dinsdag 21 januari 2020 tot en met vrijdag 24 januari 2020
-info-avond bosklassen: maandag 9 december 2019 om 19.30

WILGENDUIN, Basisschool voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod, 2, 4, 7, 9 en ondersteuningsteam
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout
 03/666.60.24
 directie@wilgenduin.be
 www.wilgenduin.be

