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KLEUTERSCHOOL VIRGO SAPIENS 
KERKHOFSTRAAT 43 
1840 LONDERZEEL 

TEL: 052/30 31 07   -     GSM: 0478/55 60 45 

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2021-2022 
 

Het schooljaar begint op woensdag 1 september 2021 om 8u30 en eindigt op donderdag 30 juni 2022 om 

12u10.Woensdag 1 september krijgen we als warme welkom een kopje koffie of thee aangeboden door de 

ouderraad! Dank je wel ouderraad! 

Infoavonden  
Infoavond in de klas: hierop geeft de juf uitleg over de werking van de klas. Een aanrader!  

Donderdag 2 september 2021 om 19u30 in de klas. (ook voor instappers na de herfstvakantie) 

(+ donderdag 13 januari 2022 om 19u30  enkel voor peuters die na januari en de volgende 

instapdata instappen)  

Infoavond zindelijkheid  

Donderdag  23 september 2021 om 19u30 in de zaal van de nieuwbouw. (gegeven door 

verpleegkundige(n)van het CLB) 

Infoavond schoolrijpheid (enkel voor de ouders van kleuters in de derde kleuterklas) 

donderdag 14 oktober 2021 om 19u30 in de zaal van de nieuwbouw. 

Oudercontacten 1e trimester: donderdag 18 november 2021 of maandag 22 november 2021 

Oudercontacten 3e trimester: donderdag 28 april 2022 of maandag 2 mei 2022 

Vrije dagen 
 

Eerste trimester                                                                                                                                         

maandag 27 september 2021     : lokale verlofdag (jaarmarkt) 

maandag 11 oktober 2021     : pedagogische studiedag 

van zaterdag 30 oktober t.e.m. zondag 7 november 2021 : herfstvakantie  

donderdag  11 november 2021     : wapenstilstand = vrijaf 

vrijdag 12 november 2021     : lokale verlofdag = brugdag 

vrijdag 24 december 2021     : halve dag school = tot 12U10 

van zaterdag 25 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022 : kerstvakantie 

Tweede trimester     

maandag 7 februari 2022      : pedagogische studiedag 

van zaterdag 26 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022 : krokusvakantie 

woensdag 9 maart 2022     : pedagogische studiedag  

van zaterdag 2 april 2022 t.e.m. maandag 18 april 2022  : paasvakantie 

Derde trimester       

donderdag 26 mei 2022     : O.-H.-Hemelvaart 

vrijdag 27 mei 2022      : brugdag na O.-H.-Hemelvaart 

maandag 6 juni 2022      : pinkstermaandag  

donderdag 30 juni 2022     : halve dag school = tot 12u10  
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Feest! 
 

zondag 13 februari 2022     : ontbijt ouderraad 

woensdag 23 februari 2022     : carnavalstoet 

woensdag 23 maart 2022     : familiewandeling 

zaterdag 11 juni      : schoolfeest  

vrijdag 24 juni 2022      : diploma-uitreiking voor onze 3e kleuterklassers  

          (ouders en sympathisanten zijn welkom om 14u45    

          dan gooien onze kapoenen hun hoedje in de lucht!) 

 

Kijkuurtjes op woensdag  
(van 8u30 tot 9u30) 

Instapdata voor 2,5 jarigen 

 

maandag 30 augustus 2021 (van 16u30 – 18u00)  start woensdag 1 september 2021 (voor alle kleuters) 

woensdag 27 oktober 2021     start maandag 8 november 2021 

woensdag 22 december 2021     start maandag 10 januari 2022 

woensdag 26 januari 2022     start dinsdag 1 februari 2022 

dinsdag 22 februari 2022     start maandag 7 maart 2022 

woensdag 30 maart 2022       start dinsdag 19 april 2022 

woensdag 25 mei 2022       start maandag 30 mei 2022 

 

Opendeur met rondleiding voor nieuwe kleuters! 

Zaterdag 5 februari 2022  

van 10u00 tot 12u00. 

Een eerste kennismaking  

met onze school!  
 

Inschrijvingen kleuterschool  
(info op www.minivirgo.be  inschrijven) 

 

Alle kleuters van onze 3e kleuterklassen zijn automatisch ingeschreven in het 1e leerjaar van de lagere school  

(voor schooljaar 2022-2023). Meer info hierover krijgen zij in februari 2022. 

Voorrangsperiode voor broers, zussen en kinderen personeel: van 31 januari 2022 tot 13 februari 2022.  

Online aanmelden vanaf 1 maart 2022 t.e.m. 31 maart 2022 https://londerzeel.aanmelden.in  

 

http://www.minivirgo.be/
https://londerzeel.aanmelden.in/

