Stad Brugge stedelijk onderwijs Brugge-Noord

Dag mama’s en papa’s,

Hierbij alvast wat data om op de kalender van volgend schooljaar te plaatsen:
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
 herfstvakantie: maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019
 kerst- en nieuwjaarsvakantie: maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5
januari 2020
 krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
 paasvakantie: maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020
 Feest van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
 O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
 pinkstermaandag: 1 juni 2020
 facultatieve vrije dagen: maandag 4 mei en dinsdag 2 juni 2020
 pedagogische studiedagen: vrijdag 4 oktober 2019 en woensdag 5 februari 2020

ANDERE BELANGRIJKE DATA
 Lentefeesten: zondag 3 mei 2020
 Eerste communie: donderdag 21 mei 2020
 Open huis: donderdag 29 augustus
 In Lissewege van 16:00 tot 17:00
 In Dudzele van 17:00 tot 18:00
 Voor het Open huis ontvangt u nog een brief.
DE LAATSTE SCHOOLWEEK
Nog eventjes eraan herinneren dat er de laatste week geen soep en geen warme maaltijden
zijn.
Voor Ter Poorten is er op donderdag 27 juni een afscheidsetentje. De school trakteert dan
over de middag. De kinderen hoeven dan geen eten mee te brengen.
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Voor De Bijenkorf, op maandag 24 juni, de sportdag, hoeven de kinderen geen eten mee te
brengen voor over de middag. We voorzien een gezonde lunch.

HET OUDERCOMITÉ
De oudercomités van beide scholen doen een warme oproep naar mensen die willen
aansluiten. Er zijn een vijftal vergaderingen per schooljaar. Ook helpende handen tijdens
activiteiten zijn meer dan welkom.
Met vriendelijke groet,

Hilde
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