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Vanaf donderdag 25 juni ’20 iedereen terug naar school   
 
Op donderdag 25 juni 2020 mogen alle leerlingen van het eerste leerjaar t.e.m. het vijfde leerjaar terug voltijds 
naar school komen.  
De leerlingen van het zesde leerjaar werken hun OVSG toetsen nog af, maar op maandag 29 en dinsdag 30 juni 
mogen ook zij met heel hun klas naar school komen.  
 

                          
 

GBS Leefdaal     
        19 juni 2020 

Beste ouders, 

De laatste dagen van het schooljaar zijn aangebroken ... en het is warm weer! Dat 
doet dromen van een zalige zomervakantie J. 
 
Het was een speciaal schooljaar waarin we allemaal het beste van ons zelf hebben 
laten zien.  
Juf Wissen ging op 1 april op pensioen. 
Het Corona virus kwam in het land en deed de scholen sluiten. De leerkrachten 
hebben nieuwe manieren van les geven ontdekt, de ouders hebben hun kinderen 
op een andere manier leren kennen en de kinderen hebben ontdekt dat naar 
school gaan helemaal zo erg niet is.  
De kinderen zijn lang van elkaar gescheiden geweest en de laatste dagen willen we 
ze graag allemaal samen terug op school hebben. 
Er zijn volgende week nog enkele uitstappen gepland en  traditiegetrouw sluiten 
we het schooljaar af met de diploma-uitreiking en afscheidsreceptie voor het zesde 
leerjaar, dit jaar zonder hun ouders. 
 

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over klasuitstappen, de organisatie 
van de laatste schooldag en allerlei weetjes en data. Dit is de eerste nieuwsbrief 
sinds maart en meteen ook de laatste nieuwsbrief met de lijst van de verlofdagen 
voor schooljaar 2020-2021. 
NOTEER NU REEDS: OPEN DEUR op vrijdag 28 augustus 2020 van 17 tot 19 uur! 
 

 



NIEUWSBRIEF 10  GBS LEEFDAAL 

 

 
- 2 - 19 juni 2020 

 

De laatste schooldag: dinsdag 30 juni 2020 = halve dag 
 

De school stopt, traditiegetrouw, met een halve dag op dinsdag 30 juni 2020. Dit jaar stopt elk leerjaar op een 
ander uur.  
 
De kleuterschool: 
K1 A en B:  11 uur 30      K1 C en D: 11 uur 25 

K2 A en B:  11 uur 35      K3 A en B: 11 uur 40 
 
De lagere school: 
L1 A en B: 11 uur 30      L2 A en B: 11 uur 30 

L3 A en B: 11 uur 45       L4 A en B: 12 uur 
L5 A en B:  12 uur 10      L6 A en B: 12 uur  
 
De leerlingen vertrekken op dezelfde speelplaatsen zoals gewoonlijk.  Er is nog opvang voorzien, voor de mensen 
die het nodig hebben, tot 17 uur. Indien u die dag gebruik wenst te maken van de naschoolse opvang 
(woensdagtarief), gelieve dan de link die later verstuurd wordt via het ouderplatform, in te vullen zodat wij tijdig 
weten hoeveel opvangpersoneel er aanwezig dient te zijn.  
 
We willen er de ouders op wijzen dat we verwachten dat leerplichtige kinderen tot het einde van het schooljaar 
aanwezig zijn. Er kan GEEN toestemming gegeven worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan 
(vroeger vertrek of latere terugkeer). Wie zonder geldige reden afwezig is, is onwettig afwezig en riskeert een 
sanctie. Zie Schoolreglement hoofdstuk 7 en Afsprakennota blz. 19.  
 
 

Op maandag 29 juni moeten de leerlingen van de lagere school geen lunchpakket meebrengen.   
 

WELKOM op onze OPEN DEUR: vrijdag 28 augustus 2020  
 

Zoals elk jaar zetten we eind augustus de deuren van de school wijd open.  
Kom op vrijdag 28 augustus 2020 van 17 tot 19 uur een kijkje nemen in de klaslokalen en maak kennis met de 
(nieuwe) klas, juf of meester en de ouders van onze school. 
 

Instapklasje bij juf Marlies 
Eerste kleuterklas bij juf Fabienne en juf Linsey M 
Tweede kleuterklas bij juf Annemie en juf Griet 
Derde kleuterklas bij juf Lieve en juf Tamara  
 

 Eerste leerjaar bij juf Linsey D en juf Evelien S 
Tweede leerjaar bij juf Katleen, juf Brigitte en juf Ann 
Derde leerjaar bij juf Kirsten en juf Evelien B 
Vierde leerjaar bij juf Lie, juf Kris en juf Ruth 
Vijfde leerjaar bij juf Yamina en juf Ine 
Zesde leerjaar bij juf Isabelle en juf Sophie 

 

Ook de andere juffen en meesters, die geen eigen klasje hebben, zullen er samen met de directie,  bij zijn.  
Oudercomité Harlekijn zorgt voor een lekker drankje en een gezellige babbel. 
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✔   Op maandag 30 juni is er RAPPORT voor alle 
klassen. Dit maal zal het geen puntenrapport zijn. 
 

✔   De laatste week van het schooljaar gaan een 
aantal klassen nog op uitstap in de buurt (park van 
Tervuren, speeltuin Bertem …). Meer uitleg krijgt u in 
een aparte brief.  Hieronder reeds een kort overzicht: 
- Donderdag 25 juni ’20 gaan L3 en L4 met de fiets 
naar het Vossenhol in Bertem. 
- Vrijdag 26 juni ’20 gaan L1 en L2 naar het Vossenhol 
in Bertem.  L5 gaat die dag ook op uitstap maar de 
bestemming blijft nog even een verrassing.  
- Maandag 29 juni ’20 gaat L6 te voet naar het park 
van Tervuren.    
 

✔    Sinds enkele jaren sluiten onze ‘laatstejaars’ van 
de derde kleuterklas hun schooljaar op een 
bijzondere manier af: met een SLEEPOVER! Dit jaar zal 
de sleepover niet door kunnen gaan maar er is een 
leuk alternatief voorzien.  
Op dinsdag 23 juni 2020 zullen ze een leuke 
avondactiviteit doen op school en sluiten ze de avond 
af met een heuse kleuterfuif.  
Op dinsdag 30 juni ’20 zullen de leerlingen van de 
derde kleuterklas ook op een speciale manier afscheid 
nemen van de kleuterschool.  De ouders kregen 
hiervan reeds een aparte brief.  
 
 

✔   De diploma-uitreiking en afscheidsreceptie voor 
de zesdeklassers gaat door op dinsdag 30 juni 2020 
om 9.00 uur in de Vlieg-In. Dit jaar kunnen er geen 
ouders bij zijn maar zullen ze alles wel thuis kunnen 
volgen. 
 

BELANGRIJK OM WETEN! 
 

ü De laatste weken wordt onze stapel 
gevonden voorwerpen weer groter. Er 
hangen en liggen nog jassen, truien, 
zwemzakken, brooddozen, drinkbussen … 
die blijkbaar van niemand zijn. De 
voorwerpen met naam worden 
bijgehouden; de andere worden aan een 
goed doel gegeven. Tijdens de laatste dagen 
kan u aan de refter eens nakijken of er een 
kledingstuk of voorwerp van uw kind bij is. 
Nadien wordt alles weggegeven aan 
MAMA’S DEPOT. Meer info? 
https://www.facebook.com/mamasdepot 
 
 
ü Over de keuze van 
levensbeschouwelijk vak: 
Indien de ouders deze keuze willen wijzigen 
vragen ze schriftelijk een formulier aan bij 
de directeur en bezorgen dit uiterlijk op 30 
juni terug. Wijziging van keuze 
levensbeschouwing voor het volgende 
schooljaar, kan alleen voorafgaand voor 30 
juni gemeld worden aan de school.  
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         INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021 
 
Nu reeds noteren! 

Algemene verlofdagen: 
Ø Hervatting schooljaar op DINSDAG 1 september 2020 
Ø Herfstvakantie van maandag 2 november tot zondag 8 november 2020 
Ø Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020 
Ø Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot zondag 3 januari 2021 
Ø Krokusvakantie van maandag 15 februari tot zondag 21 februari 2021 
Ø Paasvakantie van maandag 5 april tot en met zondag 18 april 2021 
Ø Hemelvaartdag + brugdag: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 
Ø Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021 
Ø Begin zomervakantie: donderdag 1 juli 2021 

 
Plaatselijke verlofdagen: 

Ø Woensdag 16 september 2020: pedagogische studiedag voor alle leerkrachten 
Ø Maandag 28 september 2020: plaatselijke verlofdag 
Ø Woensdag 21 oktober 2020: pedagogische studiedag voor leerkrachten kleuter- en lagere school 

(scholengemeenschap KHAMSA)  
Ø Woensdag 27 januari 2021: pedagogische studiedag voor alle leerkrachten 
Ø Vrijdag 30 april 2021: plaatselijke verlofdag 

 
 

Feesten: 
Ø Schoolrestaurant (ten voordele van de sneeuwklassen): zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 
Ø Schoolfeest: vrijdag 7 mei en zaterdag 8 mei 2021 

 
Extra-murosactiviteiten: 

Ø Sneeuwklassen (zesde leerjaar): van woensdag 3 maart tot en met donderdag 11 maart 2021 in Leysin 
(Zwitserland). 

Ø Bosklassen (derde en vierde leerjaar): van maandag 31 mei tot en met woensdag 2 juni 2021 in Bomal – 
sur – Ourthe. 
 

 

OPEN DEUR 
Vrijdag 28 augustus 2020 van 17 tot 19 uur 

 
    

   

   
   Namens het schoolteam, 
 
   Nele VERHELLEN, directie 
 

           


