
 

 

 

Drongen, 26 juni 2020 

 

Betreft: Belangrijke data schooljaar 2020-2021   

 

Beste ouders 

 

Op 30 juni eindigt dit bijzondere schooljaar. Om 12 uur ’s middags nemen we afscheid van alle 

kinderen.  

We wensen iedereen nog eens uitdrukkelijk te bedanken voor de inzet en flexibiliteit tijdens dit 

bewogen schooljaar.  We beseffen dat deze periode zwaar was voor velen onder jullie. Ook bedankt 

voor de vele positieve reacties die het team mocht ontvangen. 

Er zijn dit schooljaar 3 leerlingen die onze school verlaten omdat ze naar het BuSO gaan: 

- Erjon Uka 

- Aydin Ozgür 

- Mads Vlerick 

Ook Jérôme Léaerts verlaat onze school. Hij gaat naar een ander type BuO. 

We nemen ook afscheid van een aantal personeelsleden : 

- Meester Rik Laureyns gaat met pensioen.  

- Juf Inge Coussement verlaat de school en kiest voor een andere uitdaging.  

- Juf Veerle Bekaert (logopediste) zal volgend jaar in ‘Balans’ werken. IVIO Korenbloem en IVIO 

Macarius gaan voortaan samen door het leven als 'Balans', een school voor type 

basisaanbod, in de Korenbloemstraat. 

 

We danken hen voor de inzet gedurende een hele periode en wensen hen het allerbeste toe! 

 

De school is gesloten vanaf dinsdag 7 juli 2020. Vanaf maandag 17 augustus 2020 zijn we terug 

bereikbaar. 

 

Net voor de start van de  zomervakantie willen we u graag enkele belangrijke data voor volgend 

schooljaar doorgeven:                 

 

 

 



 

Feest/ uitstap:  

Donderdag 27/08/2020 17u-19u: openklas-dag 

Dinsdag 01/09/2020: eerste schooldag 

Vrijdag 23/10/2020: pastafestijn 

Vrijdag  04/12/2020: Sinterklaasfeest 

Vrijdag 18/12/2020 : kerstviering 

Vrijdag 02/04/2021 : Paasviering 

Zaterdag 24/04/2021: Rozemarijn in de kijker 

Woensdag 12/05/2021: Plechtige Communie 

Donderdag O3/06/2021: schoolreis 

Woensdag 30/06/2021 : eindviering 

 

Pedagogische studiedagen: 

Woensdag 30/09/2020 

Woensdag 02/12/2020 

Vrijdag 19/03/2021  

Woensdag 21/04/2021 

  

 

Verlofdagen en vakanties : 

 

Vrijdag 02/10/2020: vrijaf 

Donderdag 13/05/2021: O.L.H.- Hemelvaart en vrijdag 14/05/2021: vrijaf 

Maandag 24/06/2021: Pinkstermaandag 

Vrijdag 04/06/2021: vrijaf 

Zaterdag 31/10/2020 tot en met zondag 08/11/2020: herfstvakantie 

Zaterdag 19/12/2020 tot en met zondag 03/01/2021: kerstvakantie 

Zaterdag 13/02/2021 tot en met zondag 21/03/2021: krokusvakantie 

Zaterdag 03/04/2021 tot en met zondag 18/04/2021: paasvakantie 

 

Oudercontacten 

 

Dinsdag 19/01/2021 

Donderdag 24/06/2021 

 

Op donderdag 27 augustus organiseren we een openklasdag. U bent dan, 

samen met uw kind, welkom om een kijkje te nemen in de klas en kennis te 

maken met zijn of haar juf of meester. De school is open tussen 17 en 19u. We 

hopen u dan te mogen ontmoeten! 

We wensen jullie allemaal een deugddoende vakantie! 

Vriendelijke groeten, 

Directie en team Rozemarijn  



 

 


