KOELKASTFICHE
SCHOOLINFO DE ZONNEWIJZER 2018-2019

contactgegevens school

busvervoer

SCHOOL: 014/65.59.44
DIRECTIE: directie@dezonnewijzer.be
ZORGCOÖRDINATOR: zoco@dezonnewijzer.be
SECRETARIAAT: secretariaat@dezonnewijzer.be
open op di, woe(week om week) en vrij.
van 8u tot 16u30. woe van 8u tot 12u30

BUSBEGELEIDSTER: mevr. Greet
GSM: 0498/42.33.46
Tijdig verwittigen als je kind niet
meerijdt met de bus!
bereikbaar op weekdagen tussen 7u en 20u

voor- en naschoolse opvang

CLB

OPVANGVERANTWOORDELIJKE: mevr. Carine
GSM: 0499/77.46.12
bereikbaar op werkdagen tussen 7u en 20u

Waterheide straat 19, 2300 Turnhout
TEL: 014/41.33.30

vakanties - ped. studiedagen - facultatieve verlofdagen
woe 26 september 2018 = pedagogische studiedag
ma 29 oktober 2018 tot vrijdag 2 november 2018 = herfstvakantie
ma 3 december 2018 = facultatieve verlofdag
ma 24 december 2018 tot vrij 4 januari 2019 = kerstvakantie
vrij 25 januari 2019 = pedagogische studiedag
woe 13 februari 2019 = facultatieve verlofdag
ma 4 maart 2019 tot vrij 8 maart 2019 = krokusvakantie
ma 8 april 2019 tot vrij 19 april 2019 = paasvakantie
ma 22 april 2019 = Paasmaandag
woe 1 mei 2019 = Dag van de arbeid
woe 29 mei 2019 = facultatieve verlofdag
do 30 mei 2019 en vrij 31 mei 2019 = Hemelvaartweekend
ma 10 juni 2019 = Pinkstermaandag

belangrijke data
ma 3 september 2018 = eerste schooldag
do 6 september 2018 = info-avond kleuters en lagere school
ma 5 november 2018 = schoolfotograaf
woe 5 december 2018 = Sinterklaasfeest
ma 10 december 2018 = grootouderfeest kleuters
vrij 21 december 2018 = kerstdrink aan de schoolpoort
woe 27 februari 2019 = carnavalbal
ma 18 maart 2019 = start projectweken
vrij 29 maart 2019 = forum voor alle ouders
vrij 3 mei 2019 = spaghettifestijn
zo 16 juni 2019 = schoolfeest

www.dezonnewijzer.be

De Zonnewijzer

oudercontacten
do 25 oktober 2018
do 24 januari 2019
do 4 april 2019
di 25 juni 2019

Like onze pagina voor meer info!

