
01 mei vrije dag 
06 mei  uitwisselingsproject leerjaar 6 (Court-Saint-Etienne) 
10 mei  fietsontbijt 
17 mei Eerste Communie + Lentefeest 
18 mei  vrije dag (facultatieve dag) 
19 mei  vrije dag (facultatieve dag) 
20 mei  vrije dag (studiedag leerkrachten) 
21 mei Hemelvaartweekend 
22 mei  Hemelvaartweekend 
31 mei Vormsel 
01 juni vrije dag (Pinkstermaandag) 
03 juni bosklas leerjaar 1+2 (3 dagen) 
04 juni sportdag kleuter 
12 juni start toetsen lj 5+6 
16 juni start toetsen lj 1+2+3+4 
23 juni einde toetsen lj 1+2+3+4+5 
24 juni  einde toetsen lj 6 
25 juni afscheid 6de leerjaar  
26 juni afscheid derde kleuter 
 schoolreis 
29 juni rapportbesprekingen + kleutergesprekken 
30 juni laatste schooldag (einde 11u40) 
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Kalender schooljaar 2019 - 2020 
 

29 aug open klasnamiddag (16u – 19u) 
02 sept terug naar school   -  ouders welkom voor kopje koffie! 
 Bondgenootje Zonnebeke hele dag gesloten (opvang op school) 

04 sept boekenkaftdag in de bibliotheek 
09 sept eerste studie voor 5de en 6de lj 
20 sept strapdag 
23 sept bezoek Schipvaarthoeve (K3) 
24 sept veldloopwedstrijd 
02 okt vrije dag (studiedag leerkrachten) 
03 okt bosdag kleuter 
08 okt  schoolfotografie  
10 okt  bosdag lager 
14 okt theaterweek 
20 okt SCHOOLFEEST (eetfestijn + optredens) 
23 okt baskettornooi Zonnebeke voor lj 5+6 (nm) 
28 okt  herfstvakantie 

7 nov Sint-Maarten met clown Rocky  
3 dec begin toetsen voor lj 5+6 
5 dec begin toetsen voor lj 2+3+4 (nog niet voor lj 1) 
12 dec einde toetsen 
13 dec kerstmarkt 
17 dec rapportbespreking + kleutergesprekken 
23 dec kerstvakantie 

07 feb  grootoudersfeest kleuters 
21 feb carnaval (stoet) 
24 feb  krokusvakantie 

19 mrt begin toetsen voor lj 1 
 uitwisselingsproject leerjaar 6 (Court-St-Etienne) 
26 mrt einde toetsen voor lj 1 
 infoavond nieuwe peuters schooljaar 20-21 (inschrijven mogelijk) 
28 mrt uitwisselingsproject leerjaar 6 (Zonnebeke) 
30 mrt zeeklas leerjaar 5+6 (5 dagen) 
31 mrt rapportbespreking lj 1 
03 apr paasraap 
06 apr paasvakantie 
23 apr gesprekken ouders zesde leerjaar ivm studiekeuzes 
30 apr schoolreis kleuter 
 

 

 

nieuws@zonnebloem.be 

LEERJAAR 1 + 5 

 

16 september 

23 september 

30 september 

7 oktober 

14 oktober 

21 oktober 

4 november 

18 november 

25 november 

2 december 

LEERJAAR 4 + 6 

 

9 december 

16 december 

6 januari 

13 januari 

20 januari 

27 januari 

3 februari 

10 februari 

17 februari 

2 maart 

 

 

KLEUTER 3 

LEERJAAR 2 + 3 

 

9 maart 

16 maart 

23 maart 

30 maart 

20 april 

27 april 

4 mei 

11 mei 

25 mei 

8 juni 

 kermismaandag 2 september 
Bondgenootje gesloten, maar opvang op school:  

 
’s morgens vanaf 6u45 

’s avonds tot 18u30 



Ik herinner me nog zoveel 

van de openluchtklassen.  Ik 

vond dat echt zo fijn ! 

BEZOEKEN BIBLIOTHEEK 

 

 

Lj 2 12/09 10/10 14/11 12/12 09/01 13/02 12/03 02/04 12/05 

Lj 3 12/09 10/10 14/11 12/12 09/01 13/02 12/03 02/04 12/05 

Lj 4 10/09 08/10 12/11 10/12 07/01 11/02 17/03 23/04 14/05 

Lj 5 10/09 08/10 12/11 10/12 07/01 11/02 17/03 23/04 14/05 

Lj 6  11/10 15/11 13/12 10/01 12/02    

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESCHIKBAARHEID 
De school blijft ook in de vakantie beschikbaar voor dringende 

gevallen.  Stuur hiervoor een mailtje met uw vraag naar 
info@gbsdezonnebloem.be  en u wordt zo snel mogelijk verder 

geholpen.   Het secretariaat blijft elke voormiddag open tot en met 
vrijdag 12 juli.  Ook vanaf dinsdag 20 augustus kan je het 

secretariaat terug bereiken. 

Mijn nieuwe klas 
 

Zowel voor kleuter als voor lager zijn er klasbezoeken op 
donderdag 29 augustus.  De kinderen kunnen er samen met 
hun ouders een bezoek brengen aan hun nieuwe klas en ook 
even kennismaken met de nieuwe juf of meester.  De deuren 
staan open van 16 uur – 19 uur.  Mocht je toch liever hebben 
dat de leerkracht jullie thuis een bezoekje brengt in de 
vakantie, kan dit ook.   

Hiervoor dan graag een seintje aan de desbetreffende 
leerkracht aub.  

 

foto’s website 

In augustus worden alle foto’s van de site verwijderd.  
We maken graag terug ruimte vrij om jullie ook 
volgend schooljaar van op de eerste rij te laten 
meegenieten van alle klasactiviteiten. 

SCHOOLFEEST 2019 

 
Het eetfestijn gevolgd door 

optredens van de kinderen gaat 
door op zondag 20 oktober 

Infoavond eind september  

 
De infoavond eind september gaat anders door dan gewoonlijk.  Om de kans te 
geven alle infomomenten van jullie kinderen bij te wonen, werden deze op 
verschillende avonden geplaatst.  Het infomoment beperkt zich dan ook tot de info 
in de klas.  Elk infomoment begint stipt om 19u in de klas van je kind.  We zijn ervan 
overtuigd dat deze sessie voor elke ouder van zéér groot belang is. Probeer hier 
zeker aanwezig te zijn!   
 
ma 23 september : kleuter 1 + leerjaar 5 
di 24 september : kleuter 2 + leerjaar 6 
woe 25 september : peuter + leerjaar 4 
do 26 september : leerjaar 1 + leerjaar 2 
ma 30 september : kleuter 3 
di 1 oktober : leerjaar 3 
 
 

COMMUNIES  2021 

          Eerste Communie = 9 mei 2021  
          Vormsel = 30 mei 2021 


