Nieuwsbrief
Zomer 2021
En dan nu…
is het tijd om de schooldeuren weer even te sluiten en te
genieten van een mooie en welverdiende zomervakantie!
We wensen u allen een erg fijne tijd met uw gezin en al wie
u nabij is.
We spreken alvast de wens uit dat volgend schooljaar een
jaar mag worden waarin we opnieuw veel leuke én leerrijke
dingen mogen beleven, zonder al teveel beperkingen én we zien u graag terug op
woensdag 1 september 2021.
Tot slot nog een woordje van dank aan wie onze school verlaat: bedankt voor het
vertrouwen de voorbije jaren en véél succes in de nieuwe school.

Openklasdag
Op maandag 30 augustus van 17 tot 19 uur kan iedereen een
kijkje komen nemen en ontdekken wat de nieuwe klas wordt van
het nieuwe schooljaar.
Die dag kan ook al turnkledij aangeschaft worden.

Eerste schooldag
Starten doen we dus op woensdag 1 september 2021 om 8.40
uur! (nieuwe schooluren, denk eraan!) We hopen dat we dan
iedereen op de speelplaats mogen ontvangen tijdens ons
startmoment én dat onze ouderraad opnieuw voor een bakje
troost mag zorgen.

Kleuterschool
In onze kleuterschool starten we volgend schooljaar met 4
klassen: een eerste kleuterklasje (3-jarigen) en 3 klassen
4-5-jarigen). Zodra er voldoende nieuwe instappers zijn,
zorgen we ook voor een instapklasje. Mogelijk herschikken
we dan onze klassen 4-5-jarigen.

Infoavond
Donderdag 2 september bij de jongste kleuters en L1 +L2
Dinsdag 7 september bij de oudste kleuters + L3 + L4 + L5 + L6
De infoavonden beginnen telkens vanaf 19.00 uur.
De precieze timing volgt eind augustus.

Meerdaagse uitstappen lagere school
Dit jaar zijn alleen de leerlingen uit het zesde leerjaar op
indianenklassen geweest.
Wij hopen dat volgend schooljaar wél iedereen op meerdaagse
uitstap kan gaan:
Boerderijklassen 1ste en 2de lj. van 9 tot 11 mei 2022
Muzische klassen 3de en 4de lj. van 18 tot 20 mei 2022
Indianenklassen 5de en 6de lj. van 7 tot 9 juni 2022
Heilig Hartschool Koningshooikt maakt deel uit van
VZW christelijke scholen Briljant – Markt 13 – 2590 Berlaar – ON 0461 202 831.
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Andere data om al te noteren (zie ook website)
Herfstvakantie:
1 november 2021 - 5 november 2021
Kerstvakantie: (vrijdag 24 december (kerstavond) school tot ‘s middags)
27 december 2021 - 7 januari 2022
Krokusvakantie:
28 februari 2022 - 4 maart 2022
Paasvakantie:
4 april 2022 - 18 april 2022 (Paasmaandag!)
Zomervakantie:
1 juli 2022 - 31 augustus 2022
Vrije dagen:
vrijdag 1 oktober 2021 (facultatieve verlofdag)
donderdag 11 november 2021 (wapenstilstand)
maandag 2 mei 2022 (facultatieve verlofdag)
donderdag 26 mei 2022 (O.H.Hemelvaart)
vrijdag 27 mei 2022 (brugdag)
maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
Pedagogische studiedagen:
maandag 27 september 2021
woensdag 24 november 2021
woensdag 26 januari 2022
woensdag 16 maart 2022
Schoolfotograaf
4 oktober 2021
Spaghettidag ouderraad
zondag 19 september 2021
Typlessen voor leerlingen vanaf het 4de leerjaar (vrijblijvend)
Vrijdagen 14, 21, 28 januari en vrijdag 4 februari 2022 (vanaf 15.15 uur)
Heilig Hartschool Koningshooikt maakt deel uit van
VZW christelijke scholen Briljant – Markt 13 – 2590 Berlaar – ON 0461 202 831.

