Koelkastfiche kleuterschool (hang mij op een zichtbare plaats)
Kaudenaardestraat 121
1700 Dilbeek
tel.: 02/568.18.38
website: www.rckleuter.be
Ma, di, don: 8u30 - 11u30 en
12u40 – 15u30
Woe: 8u30 – 11u30
Vrij: 8u30 – 11u30 en 12u40 - 15u

Directie:
Mevr. Karin Bulterijs
directie@rckleuter.be

Bekijk elke vrijdag het heenen weer mapje.

Gelieve op tijd te komen!

Zorg- en leerbegeleiding
Juf Inneke Seynaeve
Inneke.seynaeve@rckleuter.be

Ziekte:
Kan je kind niet naar school komen?
➔ tel. 02/568.18.38 of
mail: anja.van.hove@rclager.be

Tussendoortjes:
Fruit of droog koekje
Drank:
Water uit een herbruikbare
fles of melk via de school te
bestellen.
We geven GEEN medicatie!
Enkel uitzonderlijk MET briefje
van dokter

Ga op tijd slapen,
dan ben je morgen weer fit!

Breng geen speelgoed mee
van thuis.
Er is genoeg speelgoed in de
klas.

Voor – en naschoolse opvang Infano
www.infano.be
Voorschoolse opvang vanaf 7 uur
Naschoolse opvang tot 18 uur
dilbeek.zuid@infano.be

Bij problemen of vragen helpt de
juf je graag verder.

Op zoek naar foto’s van uitstappen
of activiteiten?
FB: RC kleuterschool Dilbeek
onze website: www.rckleuter.be

Verwittig onmiddellijk de
school wanneer je kind luizen
heeft.

Vakantie en vrije schooldagen: zie
keerzijde

Alle communicatie tussen de
ouders en de school verloopt
in het Nederlands

Vrije dagen van het schooljaar 2021-2022
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:

woensdag 1 september 2021

Vakantiedagen schooljaar 2021-2022 kleuter- en lagere school

Vrije dagen van het eerste trimester
Ma 4 oktober 2021
Dilbeek jaarmarkt: facultatieve vrije dag
Ma 1 november t/m zo 7 november 2021
Herfstvakantie
Do 11 november 2021
Wapenstilstand
Woe 1 december 2021
Pedagogische studiedag
Vr 24 december 2021
Halve dag vrij (vanaf 11u30)
Ma 27 december 2021 t/m zo 9 januari 2022
Kerstvakantie

Vrije dagen van het tweede trimester
Woe 2 februari 2022
Pedagogische studiedag
Ma 28 februari t/m zo 6 maart 2022
Krokusvakantie
Woe 16 maart 2022
Pedagogische studiedag
Ma 4 april t/m ma 18 april 2022
Paasvakantie

Vrije dagen van het derde trimester
Ma 2 mei 2022
Facultatieve vrije dag
Woe 25 mei 2022
Pedagogische studiedag
Do 26 mei t/m zo 29 mei 2022
O.-H.-Hemelvaart
Ma 6 juni 2022
Pinkstermaandag
Do 30 juni 2022
Laatste schooldag (tot 12 uur)

