INFO

Vrije Basisschool Sint-Aloysius, Denderhoutem

SCHOOLUREN
Aanvang van de lessen ’s morgens te 8.45u
Middagpauze op maandag en vrijdag van 11.55u tot 12.55u
Op dinsdag en donderdag van 11.55u tot 13.20u
Woensdagmiddag eindigen de lessen te 11.30u
Alle andere dagen eindigen de lessen te 15.35u
Speciaal voor de allerkleinsten is er ’s morgens door hun eigen juf of door de
kinderverzorgster in onze kleuterafdeling opvang voorzien vanaf 8.30u.
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Elke dag vanaf 7 uur.
Elke dag tot 18 uur.
DE PAGADDER
Op woensdagnamiddag blijft er tot 12.30u toezicht op de speelplaats. De kinderen,
waarvoor namiddagopvang nodig is, vertrekken voor 12u met de bus en onder begeleiding
naar de opvangdienst ‘De Pagadder’ in de Middelkouter te Haaltert. Meer info over de
Pagadder krijgt u op een afzonderlijke folder.
MIDDAGMAAL
Alle kinderen kunnen op school een warme maaltijd nemen. Je kan de menu terugvinden op
onze website. Een warme maaltijd kost €3,30. Ouders kunnen ook elke dag voor 9.45u een
warm middagmaal bestellen.
Op school zijn gezonde dranken te verkrijgen.
Kinderen die ’s middags naar huis gaan eten mogen vanaf 12.45u terug binnen.
WEETJES






Een slaapzoldertje voor de allerkleinsten
Zeilklassen voor het 6e leerjaar
Actief oudercomité
Binnenkort nieuwbouw
Nieuwe speelplaats voor de jongste kinderen.

VAKANTIEDAGEN TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2014-2015

Maandag 27 oktober t.e.m. zondag 2 november Herfstvakantie
Maandag 10 november

Lokale verlofdag

Dinsdag 11 november

Wapenstilstand

Vrijdag 12 december

Pedagogische studiedag

Maandag 22 december t.e.m. zondag 4 januari

Kerstvakantie

Maandag 16 februari t.e.m. zondag 22 februari

Krokusvakantie

Vrijdag 13 maart

Lokale verlofdag

Maandag 6 april t.e.m. zondag 19 april

Paasvakantie

Vrijdag 1 mei

Feest van de arbeid

Zaterdag 2 mei

Vormsel

Donderdag 14 mei

O-H-Hemelvaart
Eerste communie

Vrijdag 15 mei

Verlofdag

Maandag 25 mei

Pinkstermaandag

Woensdag 1 juli

Start zomervakantie

Zonnestraat 4
9450 Denderhoutem

054 33 92 13
 054 55 82 37
basis.sintaloyius@skynet.be
http://sabdenderhoutem.be

