Schooljaar 2022-2023
Dankwoord, schoolbenodigdheden, belangrijke data, vakantiedagen

Beste ouders, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, opvangteam, onderhoudspersoneel,
klusopa’s, ouderraad, schoolbestuur, …

Het schooljaar is voorbijgevlogen.
Bij deze wil ik iedereen van harte danken die een kleine of een grote bijdrage
geleverd heeft om samen onze Bleydenbergschool te maken.
Er rest me enkel jullie allen een stralende en rustgevende vakantie toe te wensen.
Zo kunnen we op 1 september 2022 het schooljaar vol energie starten.
Met dankbare groeten,
Katrien Maene

Bleydenbergteam

Schoolbenodigdheden LS
Omschrijving
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Foto van jezelf
1
Kaftpapier
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(om thuis te kaften)
Kleine ringmap, A5
1
Lege plastieken zak
1
1
1
1
Plastieken of metalen
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1
doosje dat sluit vb. koekendoos
Ringmap A4 4 cm zonder hefboom 1
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2
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Ringmap A4 4 cm met hefboom
1
Schooletui (“pennenzak”)
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Zwem- en gymgerief (witte T-shirt, donker shortje, witte turnpantoffels)
Voorzie alle persoonlijke spullen van een naam!

Belangrijke data
1.donderdag 30 juni 2022: laatste schooldag, tot 12.15u.
Opvang voorzien door stad Leuven tot 31 augustus 2023
2. Dinsdag 30 augustus 2022: openklasdag van 16.00u tot 17.30u.
De kinderen kunnen kennismaken met hun klasgenootjes, juf of meester, ouderraad,
scouts,…
3. donderdag 1 september 2022: eerste schooldag,
start met koffie aan de poort om 8u15
Hervatting van de lessen om 08.40u tot 15u30.
4. Maandag 5 september 2022: verdeling van de klassen volgt nog
5. Donderdag 8 september 2022: verdeling van de klassen volt nog

Vakanties en vrije dagen
Vakanties & feestdagen










Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023
Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag: 29 mei 2023
Zomervakantie: van vrijdag 30 juni om 12.15u (halve dag school, opvang voorzien) tot en met donderdag 31 augustus
2023

Facultatieve verlofdagen
 Vrijdag 30 september 2022
 Maandag 30 januari 2023

Pedagogische studiedagen
 Maandag 24 oktober 2023
 Woensdag 15 maart 2023
 Maandag 8 of 22 mei 2023

Er is geen opvang voorzien op vakantie- en feestdagen,
wel op facultatieve – en pedagogische dagen

