VRIJE DAGEN VBS DE CIRKEL
SCHOOLJAAR 2021 – 2022

EERSTE TRIMESTER
woensdag 22 september
maandag 11 oktober

pedagogische
studiedag
facultatieve vrije dag

ma 1 t.e.m. vr 5 nov
di 3 november
wo 4 en do 5 november

herfstvakantie

donderdag 11 november

wapenstilstand

vrijdag 12 november
vrijdag 24 december
ma 27 december t.e.m. vr 7 januari
di 4 en wo 5 januari

TWEEDE TRIMESTER
woensdag 26 januari
ma 28 februari t.e.m. vr 4 maart
ma 28 februari
di 1 maart
wo 2 tot vr 4 maart
ma 4 t.e.m. ma 18 april
ma 18 april

DERDE TRIMESTER
zondag 1 mei
woensdag 11 mei
donderdag 26 mei
vrijdag 27 mei

OPVANG zie onderaan
de Cirkel van 7.30 tot 17 uur
de Cirkel van 7.30 tot 17 uur

opvang in Prinsenhof
vzw Erasmus (Grimbergen)

facultatieve vrije dag
lessen stoppen 12.20u.
kerstvakantie

geen opvang
de Cirkel van 7.30 tot 17 uur
geen opvang
vzw Erasmus (Grimbergen)

pedagogische
studiedag
krokusvakantie

de Cirkel van 07.30 tot 17 uur

vzw Erasmus (Grimbergen)
vzw Erasmus ( Grimbergen )
opvang in Prinsenhof
Paasvakantie
Paasmaandag

speelpleinwerking ‘Piereman’
geen opvang

dag van de arbeid

geen opvang

pedagogische
studiedag
O.L.H.-Hemelvaart

de Cirkel van 07.30 tot 17 uur
geen opvang

brugdag

geen opvang

maandag 6 juni

pinkstermaandag

geen opvang

donderdag 30 juni

laatste schooldag

school eindigt om 12 uur

1. Voor de opvang in de Cirkel vul je tijdig een aanvraagdocument in. Dat bezorg je op school (op
papier of via mail: secretariaat@vbs-decirkel.be) vijf werkdagen vooraf.
De opvang wordt enkel georganiseerd vanaf vijf voltijds ingeschreven leerlingen.
2. Voor de opvang buiten de Cirkel kan je de aanvraag via de school bekomen. Die inschrijving dien
je zelf tijdig aan de gemeente bezorgen via het platform Pleinkapitein.
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