
 
 

DE LAATSTE SCHOOLDAG VAN HET SCHOOLJAAR 
2019-2020 

VAKANTIEWENS 

 

Als ik mocht, echt waar, 
dan hield ik je nog een jaar! 

 

Maar je bent hier nu klaar, 
dus ja, ga nu maar ... 

 

Ik zal nog even zwaaien, 
tot voorbij de poort. 

 

Met ‘veel geluk’ 
en ‘het ga-je-goed’, 

mijn allerlaatste toverwoord. 
 

En zie ik je weer, 
dan zal ik denken, 

fier en blij: 
Dat was er toch mooi 

eentje van mij! 
 

 

🥳 Feestelijke opening nieuwbouw! 🥳 
 

Registreren is noodzakelijk opdat we de afstandsmaatregelen 
kunnen organiseren.  klik hier 

 
Kom onze klassen een bezoekje brengen tijdens 

onze opendeurdag op 
zaterdag 29 augustus van 10 tot 16u. 
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SCHOOLREGLEMENT 

 
Onze schoolbrochure met schoolreglement werd aangepast conform de wettelijke bepalingen die ingang 
hebben op 1 september 2020. Nu reeds vindt u de geactualiseerde schoolbrochure integraal op onze website. 
Ouders die een uitgeprinte versie 
wensen, kunnen dat in september 
aangeven door middel van een schrijven 
dat u via uw kind bezorgd wordt. Bij de 
inschrijving van uw kind stemden alle 
ouders reeds in met de inhoud en de 
bepalingen van onze schoolbrochure. 

Alle wijzigingen in ons schoolreglement, 
die nog niet eerder werden 
gecommuniceerd, staan in het geel 
aangeduid. Ons schoolreglement treft u 
steeds via deze link: 
https://www.vbsscheldewindeke.be/reglement . 
 
 
 
 

EEN SCHOOLFEEST@HOME!! 
 
Op zaterdag 27 juni vond ons SchoolfeestAthome plaats. Reeds van ’s morgens vroeg konden ouders, 
grootouders, sympathisanten en geïnteresseerden hun bestelde maaltijden komen afhalen. 
Maar liefst 827 maaltijden werden geleverd. We mogen dus van een overduidelijk succes spreken. 
Dank je wel Ouderraad voor het originele idee, de enorme voorbereidingen en de geëngageerde uitwerking. 
 
Ook de website van onze school werd vaak bezocht om door te surfen naar de SchoolfeestAtHome-pagina 
waarop alle gemaakte schoolfeestfilmpjes verzameld werden. Het allereerste SchoolfeestAtHome werd zo 
verwezenlijkt. Op 6 uur tijd waren alle filmpje 
samen goed voor maar liefst 1388 
bezichtigingen. Hier en daar hoorden wij al 
reacties dat ouders en grootouders het niet 
droog hielden bij het bezichtigen van hun 
artiesten. De filmpjes blijven nog de hele 
zomer online staan zodat u er nog veel kan 
van genieten. 
 

Langs deze weg nogmaals mijn oprechte en 
enorme dank aan de ouderraad, 
leerkrachten, medewerkers, leerlingen en 
vele vrijwilligers om er toch ook in deze 
bizarre tijd van ons leven een intiem 
schoolfeest te hebben willen van maken. Ons 
schoolfeest was zonder jullie onmogelijk tot 
zo een groot succes uitgegroeid! Jullie zijn 
stuk voor stuk TOPPERS!! 
 
 
 
 
 
 

AFSCHEID 6DE LEERJAAR 
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Ook het afscheid van het 6de leerjaar kon niet in zijn huidige vorm plaatsvinden. Een alternatief werd gezocht 
en verschillende voorstellen passeerden de revue. We onderzochten zelfs of we ons gekende script alsnog 
konden uitvoeren op de speelplaats zonder externen, maar zoveel voorbereidingen laten afhangen van ‘het 
weer’ was te veel van het goeie. Dus zochten we elders soelaas. 
Op maandag 22 juni brachten wij onze leerlingen van het 6de leerjaar het nieuws dat we hen maandag 29 juni 
om 18uur terug op school uitnodigen om er ook meteen de hele avond en nacht te verblijven… 
U leest het goed… De klasbubbel, onder het toezicht van juf Ann, meester Michiel en juf Hilde, brengt zijn 
laatste schooldag en nacht op school door. Het idee werd heel enthousiast onthaald. 
Wij bieden onze leerlingen een gezellige georganiseerde avond aan, zorgen voor een maaltijd en nadien nog 
voor wat vertier om daarna (hopelijk) een al bij al rustige nacht in te gaan.  
Ook ’s morgens zullen we hen nog eens verwennen met een lekker ontbijt. 
 
Op dinsdag 30 juni zullen alle klassen omstreeks 11u op de speelplaats verzamelen waar ons 6de leerjaar nog 
enkele voorbereide afsluiters zal presenteren 
aan de rest van de school. 
Om 11.30u zullen zij dan als eerste de school 
mogen verlaten om de weide wereld in te 
trekken en de deur van hun basisschooltje 
achter zich te sluiten. 
Al hopen we dat ze de deur niet volledig 
dichttrekken en weten dat onze deur altijd 
voor hen open staat. 
Wees altijd welkom op eender welk moment 
en aarzel niet om ons te contacteren als we 
ooit nog iets voor jullie kunnen/mogen 
betekenen. 

 

 

WE NEMEN AFSCHEID VAN: 

 
 

Op 1 september 2020 stappen zij fier en goed onderwezen de poorten van hun nieuwe school binnen. Wij 
wensen hen héél veel succes toe en hopen hen nog regelmatig op onze school te mogen verwelkomen.  



 
Bauwens Soren, Bellers Viktor, Bleyenberg Charles, De Clercq Hanne, De Clercq Leon, De Munter Briek, De 
Smet Lena, De Visscher Annelies, De Visscher Annelore, De Vylder Babs, Devroe Simon, D'hauwers Arthur, 
Du Laing Janne, Gürbüz Luna, Meerschaut Nette, Meersman Daan, Molein Arno, Sax Marie-Julie, Smagghe 
Estée, Van de Populiere Aline, Van De Sype Robbie, Van Durme Bas, Van Imschoot Thor, Van Leuven Remi, 
Van Lierde Axl, Vandewalle Jeff. 

Weet dat onze poort steeds voor jullie open staat en jullie meer dan welkom zijn! 
 

 

SCHOOLBELLEN 
 
 
Afscheid nemen van onze 6dejaars is ook afscheid nemen van een aantal families. 
Wij nemen op 30 juni dankbaar afscheid van 16 families. Onze oprechte dank omdat jullie ons het vertrouwen 
schonken te mogen werken met jullie dierbaarste schatten! 
 
Van harte dank aan de familie van … 

Soren Wendy en Jorn 
Briek Nele en Jo 
Babs Sabine en Gert-Jan 
Nette Nele en Nico 
Marie-Julie   Evelyne en Steve 
Jeff Isabelle en Hein 

Viktor Sylvie en Koen 
Lena Sara en Bart 
Simon Veerle 
Daan Inge en Koen 
Remi Nele en Thibault  

Hanne  Nathalie en Patrick 
Annelies Cindy en Alain 
Annelies Cindy en Alain 
Arthur  Fanny en Ronny 
Arno  Carla en Dirk 
Axl  Veerle en Dimitri 

 
Alle andere families laten ons vandaag een klein beetje los maar mogen we door de broers en of zussen toch 
nog even bij ons houden. 
 
Velen van jullie staken de handen uit de mouwen, maar sommigen deden nog net dat extraatje meer. Het is 
bij ons op school dan ook al lang traditie om de schoolbel uit te reiken aan extra geëngageerde ouders die 
heel wat voor onze school verwezenlijkten. 
 
 

Na overleg met het schoolbestuur, de leerkrachten en de ouderraad hebben wij 4 
schoolbellen uit te reiken. 
 
 
De eerste schoolbel gaat naar: 

1. Habsch Wendy en Alain Hinderyckx 
 

 
Juridisch en wettelijk is er niemand beter op de hoogte over onze ouderraad dan jullie. Een aantal jaren terug 
zette Wendy de hele ouderraad juridisch op en top in orde. Alle noodzakelijke administratieve zaken werden 
ingediend en aangevraagd. Een taakomschrijving die weinig mensen gegeven is. 
 
Naast jouw adviezen en hulp bij het leiden van de ouderraad lag je hart bij de 
Kerstmarkt. Toen we als school ooit de stap zetten naar het Markplein was jij 
diegene die de ouderraad mee op sleeptouw nam. Je zorgde voor het scenario, de 
oplijsting van de materialen, de ingrediënten, … en je bleef ook tot alles rond was. 
Dankzij jouw organisatorische talenten en goede coördinatie verliep alles vlot en 
werd de klus succesvol geklaard. 
 
Ook Alain was in achtergrond steeds aanwezig, want wanneer op het einde van het 
schooljaar het schoolfeest zich aankondigde, werd er steevast beroep gedaan op 
jouw talenten met audiomateriaal. Je draaide er je hand niet voor om om enkele 
uren met luidsprekers, opstellingen en kabels te spelen. 
Na een schoolfeest verdwenen jullie niet stilletjes naar de achtergrond maar bleven jullie doordoen tot de 
opkuis op zondag in de vroege uurtjes toe, niets was jullie te veel. 
 



Wendy en Alain van harte bedankt voor jullie jarenlange inzet, medewerking en het vertrouwen in onze VBS. 
Ik overhandig jullie bij deze met veel geklingel onze schoolbel en benoem jullie tot de orde ervan. 
Zo hopen wij jullie nog regelmatig op onze school te mogen verwelkomen. Dank jullie wel! 
 
 
 
Onze 2de schoolbel gaat naar 

2. Familie Bellers – Willems 
Koen en Sylvie 

Beste Sylvie en Koen, 
 
Na vele jaren VBS-ouders te zijn geweest, verlaat Victor als de benjamin van het gezin onze VBS. Met dit 

schrijven en het opnemen in onze ‘orde van de schoolbel’ willen we jullie bedanken 
en vereeuwigen in de VBS-geschiedenis. 
 
Jullie waren beide van vele markten thuis. Zo hebben we er zelfs even aan getwijfeld 
of we Koen niet zouden nomineren tot ‘The Voice’ van Vadernacht ;-). De stem van 
Koen klinkt al menige jaren als eerste boven de gretige hoofdjes uit van papa’s en 
kids die staan te popelen om alweer een nieuwe editie aan te vatten. 
Maar ook om zijn intussen gekende voice tijdens de Kerstsoiréé in december, 
verdient hij een nominatie. 
 

Koen je was een helper achter en voor de toog tijdens schoolfeesten, fuiven, kwissen, …  Jouw tenten 
hebben mogelijks meer opgestaan tijdens onze schoolactiviteiten dan dat je ze thuis kon inzetten. Ook het 
opzetten en afbreken van kleine en grote tenten deed je met veel plezier. 
 
Ook Sylvie stond steeds paraat. Sylvie was één van de trekkers en bezielers van de Kwis die 2 jaar terug voor 
het eerst terug georganiseerd werd in afwisseling met de kinderfuiven die eveneens jaren lang door haar 
organisatorische en creatieve brein werden ‘uitgedokterd’. 
 
Deze muzische familie heeft door hun jarenlange (3 zonen) engagement heel wat ‘schwung’ in onze VBS 
teweeg gebracht. 
 
Zelfs wanneer we in nood verkeerden omwille van een schoolaccidentje stond de praktijk van Sylvie klaar om 
ons met hulp, raad en daad bij te staan. Zelfs tijdens de zeepkistenrace, waarbij Koen boven op de schans de 
chauffeurs en supporters van de zeepkistendeelnemers stond aan te moedigen, konden wij op jou beroep 
doen bij kleine ongelukjes. Jullie aanspreekbaarheid en aanwezigheid stelde vele mensen op hun gemak. 
 
Beste Sylvie en Koen, jullie engagement en hart voor onze school is bijzonder groot. Ik wil jullie bij deze 
nogmaals hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet, medewerking en het vertrouwen in onze VBS. Ik 
benoem jullie bij deze tot de orde van de schoolbel. 
 
 
 
De derde schoolbel dit schooljaar gaat naar: 

3. Leynen Sabine 
 

 
Beste Sabine, 
 
Wij menen ons nog te herinneren dat Sabine in de periode van de fruitmama’s mee fruit kwam snijden en 
verdelen. Toen hadden we 1 fruitdag op school en die dag werd het geleverde fruit hapklaar gemaakt voor 
de kleuters en kinderen van de lagere school. In al dat fruit wassen, snijden en verdelen kroop heel wat tijd 
die Sabine met plezier vrijmaakte. 
 



De meest recente jaren is zij vooral gekend als de hoofdverantwoordelijk die instond 
voor de paaseierenraap.  Dagen voor de Paasklokken aankwamen was Sabine al bezig 
met een team alles in orde te brengen. Ook het weer liet ze niet aan het toeval over. 
Steeds was er een back-up-plan om op terug te vallen. 
Op het ogenblik dat de Paasklokken dan ook effectief aankwamen had Sabine zeker 
en vast heel wat kilometers in de benen om alles tijdig en correct opgesteld te krijgen. 

 
 
Voor haar functie als opperhoofd van de Paasklokken was zij een hele tijd de 
trekkende kracht achter de recepties van de eerste communie. Sabine zorgde steeds 
voor een thema om U tegen te zeggen en werkte dat uit tot in de puntjes. Jarenlang genoten vele ouders en 
kinderen van het 1ste leerjaar van de organisatorische talenten die Sabine ten toon spreidde tijdens de 
voorbereidingen van de recepties. 
 
Je kan dus zeggen dat Sabine jarenlang een actief lid was van de ouderraad : helpen bij het schoolfeest, het 
grootouderfeest, het sinterklaasfeest, … eigenlijk elk feestje ten bate van onze kinderen. 
Ook afgelopen zaterdag was zij aanwezig op de laatste activiteit van het schooljaar en waarschijnlijk van haar 
VBS-carrière.  
 
Van harte bedankt Sabine voor jouw inzet en medewerking ten voordele van onze VBS en een dikke proficiat 
als lid van de ‘Orde van de schoolbel’. 
 
 
 
Onze 4de en laatste schoolbel gaat naar een familie die niet alleen jarenlang deel uit maakte van de VBS maar 
ook zorgde voor de lijm doorheen de hele VBS-gemeenschap. Een familie die, zonder in de spotlight te willen 
staan, steevast aanwezig was bij zowat elke organisatie van de ouderraad en de school in het algemeen. 

4. Familie De Visscher  -  Van Doorselaere 
Alain en Cindy 

 
Beste Cindy en Alain, 
 
Toen we deze ode schreven wisten we niet met wat we eerst moesten beginnen. We konden hier bladzijden 
vol schrijven over wat jullie voor onze school betekend hebben! 
Eigenlijk, beste Alain en Cindy, horen we een aantal van onze schoolbellen te 
stapelen tot een standbeeld. 
Jarenlang hebben jullie voor en achter de schermen talloze inspanningen geleverd 
waarbij kosten noch moeite werden gespaard. 
 
Alain, wat ooit op het Westhoekschooltje begon en daar reeds zorgde voor kleur, 
visuals, bouw en knutselwerken werd ook dit jaar afgesloten met een 15 meter lange 
visual tegen de muur van de school, in de refter en op de kleuterspeelplaats. Alsof 
dat nog niet genoeg was, hebben jullie ook nog kwasten ter hand genomen om 
deuren en palen te verven. Nog straffer... op je eigen houtje trok je een 
financieringsplan tot het bekomen van een gloednieuw speeltuig gesponsord door de ouderraad. Je bouwde 
het oude speeltuig om tot een zo goed als nieuwe attractie op de kleuterspeelplaats en stuurde een groep 
ouders aan bij het uitbreken van de oude valdempende tegels en het plaatsen van nieuwe tegels. 
Je bewoog hemel en aarde om alle onderdelen van het nieuwe speeltuig tegen de beste koopprijs bij ons op 
school te krijgen. Volgens mij droom je nog van ontbrekende stukken die in Nederland worden 
vastgehouden. Dat dit laatste project een parel werd, beschrijven we verder in deze schoolkrant. 
 
Ook op Vadernacht was je een trekker en stond je in voor de vlaggen, T-shirts, opbouw en afbraak. Van ‘s 
morgensvroeg tot in de vooravond draaide jouw motor door aan een tempo waarbij je alle anderen het 
nakijken gaf. We gaan binnenkort een heuse motorscooter nodig hebben om je te kunnen blijven volgen. 
Vlaggen in Limburg gaan afbreken om aan onze schoolpoort terug op te bouwen, bij stormweer gauw nog 
eens tot op school rijden om te kijken of alles er wel in orde is,… je deed het met een lach op je gezicht. 
In het passeren nog enkele tafels, verwarmingselementen, sporttuigen, meubels, … gaan oppikken met de 
camionette en aanhangwagen… niets was jou te veel. 



 
Meedenken en uitvoeren… het is een combinatie van talenten die weinigen gegeven zijn. 
 
Cindy: achter elke sterke man staat een nog sterkere vrouw. Elke keer weer was jij het liefst achter de 
schermen actief aan het werk. Liters deeg moet jij in die jaren gemaakt hebben. Een recept waar ze tot in het 
buitenland jaloers op zijn, is het jouwe. Volgens mij zijn er hier en daar ook wel wat kilootjes bij Alain 
bijgekomen toen hij noodgedwongen weken aan een stuk wafels moest voorproeven omdat jij het ideale 
recept aan het uitdokteren was! Maar die kilo’s hadden geen kans om te blijven plakken. Daar zorgde Alains 
dubbele tred waarmee hij alles opnam en uitvoerde wel voor. 
 
We beseffen en weten dat we jou en Alain zwaar bevraagd hebben de voorbije jaren en steeds weer was jij 
de weegschaal, de rem of de versnelling op het ogenblik waar jullie gezin het nodig had. 
Ik zal ook nooit vergeten hoe jullie de Chiro op sleeptouw namen om voor onze school honderden 
Kerstmarktzakjes te plooien, te plakken en te sorteren. Herinner je je nog hoeveel testzakjes je maakte om 
aan de juiste afmetingen te komen en ze sterk genoeg te maken door ze te verstevigen met stroken karton? 
Ongelooflijk. 
Mee helpen bij het binnen en buiten zeulen van een vaatwasser. Opdrachten en klussen voor jouw rekening 
nemen waar menig mansmens uren zou aan besteden en door jou in enkele ogenblikken uitgevoerd werden. 
We zullen nog vele jaren jouw werk en handen opmerken in talloze zaken die op onze school vorm kregen. 
 
De uren, kilometers en materialen die jullie inzetten ten bate van onze school, zouden menige zelfstandigen 
een dikke factuur opleveren en jullie deden het vaak volledig kosteloos. Overal kennen jullie wel iemand om 
dingen te lenen.  
 
En laat ons zeker het unieke concept van onze zeepkistenrace niet vergeten! Alain zette er zijn schouders 
onder en bouwde al weken ervoor in zijn magazijn een heuse stelling op. Hij heeft zich ettelijke uren, dagen 
en weken beziggehouden met het tot in de puntjes voorbereiden van de helling, zodat op de dag zelf alles 
mooi en ruim op voorhand klaar was voor de race. Een katrol om de zeepkisten naar boven te trekken, 
valbeveiliging, … maakten allemaal deel uit van Alain zijn constructieve vaardigheden. 
Zonder Alain zijn engagement, gedrevenheid, inzichten en technische kennis was er nooit een zeepkistenrace 
geweest zoals we ze kennen.  Niks was jou ooit te veel! Banners nodig? Stickers nodig? Helling nodig? Alain 
stond direct te springen om ons te helpen. Ook was hij steeds bereid om zijn visie te geven, maar nooit drong 
hij zich op. Steeds liet hij iedereen de vrijheid in het uitdenken van het concept.  
 
We zullen nooit vergeten wat jullie voor ons als school allemaal doen en gedaan hebben. 
We eren je nu met één bel, maar eigenlijk is dat helemaal niet genoeg en zou een standbeeld beter op zijn 
plaats zijn. 
 
Alain en Cindy op jullie is het spreekwoord “Woorden zeggen meer dan daden!”, geschreven. 
Bij deze geven we jullie via dit schrijven een virtueel en dik verdiend, oorverdovend applaus en een staande 
ovatie!! Jullie zitten voor eeuwig in ons hart en met deze schoolbel ook in de orde ervan. 
Dank jullie wel voor alles!! 
 
 

 

 

 



DANK AAN DE OUDERRAAD VOOR DE AANKOOP VAN HET NIEUWE 

SPEELTUIG EN DANK AAN DE HELPERS (ouderraad, schoolraad en vrijwillige 

ouders) BIJ DE OPBOUW ERVAN! 
 
Terwijl een deel van de ouderraad afgelopen zaterdag iedereen bediende die een maaltijd bestelde, legden 2 
dappere ouders de laatste hand aan het splinternieuwe speeltuig voor de lagere school. 
Door weer en wind werkten ze door om het speeltuig klaar te krijgen en dat deden ze niet alleen op zaterdag 
27 juni, maar ook op vrijdag 26 juni en vele weken ervoor al toen ze de hitte trotseerden en stap voor stap 
het nieuwe speeltuig zijn weg lieten banen. 
Alles startte bij het afbreken van het ‘oude’ speeltuig en het uitbreken van de valdempende tegels. 
Maar dat was nog niet voldoende, ook de klinkers onder de valdempende tegels moesten eruit van de 
speeltuigwerkgroep. Door dat te doen kon men de nieuwe valdempende tegels inwerken en netjes gelijk 
leggen met de bestaande verharding van de speelplaats. 
Anton, Danny, Sarah, Kurt en Alain werkten zich de naad uit hun lijf. 
In de Paasvakantie werd zelfs het oude speeltuig volledig gerenoveerd en ontdaan van de versleten 
onderdelen om alles wat wel nog overbleef om te toveren tot een speeltuig voor de kleuters. 
Alain en Cindy zorgden voor de kleurrijke visuals en de hermontage en Els zorgde voor de verfwerken. 
Intussen kwamen ook de onderdelen van het nieuwe speeltuig aan. Het leek wel een mikadopakket aan hout 
met een handleiding die 10 keer zo dik is als die van een complete Ikea-uitzet. 
Alain schaarde alles deel per deel samen, laadde het in zijn aanhangwagen en reed ermee naar huis om daar 
alle onderdelen zorgvuldig in elkaar te knutselen. Ook de dochters hielpen een handje mee.  
Zodra de basis van de tweede toren in elkaar geknutseld was, sprak het team opnieuw op school af om ze uit 
te passen en in de ondergrond in te werken. Er kwam uiteindelijk op vrijdag 26 juni zelfs kraanwerk aan te 
pas om de daken perfect te kunnen monteren. 
Alain leidde een heus leger naar de finalisatie van het speeltuig. 
 
Langs deze weg willen we met de gehele VBS (schoolbestuur, directie, leerkrachten, medewerkers, …)  een 
enorme DANK-JE-WEL zeggen aan de ouderraad en de werkgroep-speeltuig! Het nieuwe speeltuig vormt de 
kers op de taart bij onze nieuwbouw. 
 
 
 

 



 
 
 

REEDS BEVESTIGDE ACTIVITEITEN VOLGEND SCHOOLJAAR: 
 

- Oktober 2020 – koekenslag 
- 27 november – K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 
- 4 december– Sinterklaas op school 
- 21 maart 2021 – LENTEDINER in GC De Kluize 
- 26 juni 2021 – Schoolfeest 

Bij voorbaat dank voor de steun! 



DANK JE WEL: 
 

Langs deze weg wil ik alle sponsors, ouders van de ouderraad, ouders die zich 
vrijwillig engageerden, alle mensen vergeten of genoemd die het voorbije jaar 
en tijdens het schoolfeest steeds alles netjes tot in de plooi legden heel erg 
bedanken. Een oprechte ‘DANK JULLIE WEL’ voor alle steun en hulp, wij 
waarderen het enorm! 
 
 

SPROKKELS UIT DE OUDERRAAD 
Wist je dat … 
 

• …onze eerste editie van SchoolfeestAtHome een ongelooflijk succes was. Maar liefst 827 
maaltijden werden afgelopen zaterdag op een heel vlotte manier verdeeld. Een heel GROTE 
DANKJEWEL aan iedereen die heeft deelgenomen aan ons SchoolfeestAtHome. Vergeet zeker 
jullie leukste en origineelste foto niet te posten met de hastags #vbsscheldewindeke en 
#SchoolfeestAtHome . Jullie dragen de ouderraad een warm hart toe. De afwezigen hadden, 
alweer, ongelijk. 

 

• we alle mama’s, papa’s, grootouders, familieleden, vrienden, sympathisanten, 
… die ons het afgelopen schooljaar bij één of andere activiteit, om op het even 
welke manier, hebben geholpen, HARTELIJK willen DANKEN.  
 

• …we de hele VBS – familie een deugddoende en zonovergoten vakantie 
toewensen. We hopen jullie volgend schooljaar , in normale omstandigheden, 
opnieuw te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten. 

 
 
 

KALENDER SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

OPENDEURDAG en feestelijke opening NIEUWBOUW 
Zaterdag 29 augustus van 10u tot 18u – Hoofdschool 
Zaterdag 29 augustus van 10u tot 12u – Westhoekschooltje 

 

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen – SEPTEMBER & OKTOBER 
 Dinsdag 1 september – eerste schooldag van het schooljaar 20-21 
 Ma 7 en di 8 september infoavonden. 

Zaterdag 26 september - Vormsel schooljaar 2019-2020 
Zondag 25 oktober – Eerste Communie schooljaar 2019-2020 

 

Vrije dagen van het eerste trimester 
 Herfstvakantie: van maandag 2 tot en met zondag 8 november 2020 
 Woensdag 11 november - Wapenstilstand 
 

Kerstvakantie 
 Van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 
 

Vrije dagen van het tweede trimester 
Krokusvakantie van maandag 15 tot en met zondag 21 februari 2021 

 

Paasvakantie 
 Van maandag 5 april tot en met zondag 18 april 2021 
 

Vrije dagen van het derde trimester 
 Donderdag 13 mei 2021 (O.L.H.-Hemelvaart) 
 Vrijdag 14 mei 2021 (Brugdag) 
 Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag) 
 

De zomervakantie begint op donderdag  1 juli 2021 
 

Lokale verlofdagen: 
 Vrijdag 9 oktober 2020 
 Vrijdag 29 januari 2021 
 

Pedagogische studiedagen: 
 Woensdag 14 oktober 2020 

Woensdag 18 november 2020 
Woensdag 3 februari 2021 
Woensdag 5 mei 2021 



 

AANMELDEN NOODZAKELIJK INDIEN U OP 29 

AUGUSTUS GRAAG EEN BEZOEK BRENGT AAN DE 

NIEUWBOUW EN DE REST VAN DE SCHOOL  

 

 

 
 

YES, we mogen onze nieuwbouw feestelijk openen voor al onze ouders, leerlingen en geïnteresseerden. 
 
Op de laatste zaterdag voor de start van het nieuwe schooljaar (29 augustus) vindt naar goede jaarlijkse 
gewoonte onze opendeurdag plaats. Het uitgelezen moment om met uw zoon/dochter al even op school 
langs te gaan en hem/haar al eens plaats te laten nemen in de klas. 
 
Dit jaar wordt het echter extra speciaal, want we presenteren u meteen ook onze nieuwbouw. U kan ervoor 
kiezen om op eigen ritme onze volledige nieuwbouw te bezichtigen. Of u kan ervoor kiezen een geleide 
rondleiding te volgen die u doorheen onze nieuwe administratieve lokalen, polyvalente 
kleuteropvang/bewegingsruimte, 4 nieuwe klassen, sanitaire ruimtes en aansluitingen met de bestaande 
gebouwen brengt. Er zijn gesprekken met de directie, zorgcoördinatoren en leerkrachten mogelijk. U kunt 
ook van het ogenblik gebruik maken om uw zoon/dochter in te schrijven. 
 
Bent u geïnteresseerd? Komt u graag kennismaken met de school? Wenst u in te schrijven? Of komt u 
gewoon even rondneuzen? Noteer dan alvast de datum in uw agenda en laat ook ons even weten dat jullie 
langskomen. 
Dan kan door u aan te melden via de link: https://www.vbsscheldewindeke.be/inschrijven-opening die ook 
terug te vinden is op onze schoolwebsite. 
 
Door op voorhand te registeren of in te schrijven trachten wij de inschrijvingen, rondleidingen, ... een beetje 
te spreiden. Maar wij hebben uw inschrijving ook nodig om voldoende dranken, taartjes en ijsjes te kunnen 
voorzien. Wij willen u immers graag feestelijk ontvangen met een hapje en een drankje. 
 

 
 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe 
en zien elkaar graag terug op zaterdag 29 augustus of dinsdag 1 september. 

https://www.vbsscheldewindeke.be/inschrijven-opening
https://www.vbsscheldewindeke.be/inschrijven-opening

