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ALGEMENE INFO VOOR DE OUDERS SCHOOLJAAR 2021-2022 
 
 

 
 
   
 

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie 

 

01/07 tot 03/07    voormiddag van 10.00u tot 12.00u 

5/05 tot 9/07    voormiddag van 10.00u tot 12.00u 
23/08 tot 27/08     voormiddag van 10.00u tot 12.00u 
          ‘s avonds van 17.00u tot 19.00u 

30/08 en 31/08    voormiddag van 10.00u tot 12.00u 
          ‘s avonds van 17.00u tot 19.00u 
op andere momenten   na afspraak met de directie 
        0472/29.26.81 (meester Wim) en 0494/89.74.51  (juf Eva) 

 
kennismaking 1ste leerjaar (18.30u tot 20u) en kleuterschool (18u tot 19.30u) 
op maandag 30 augustus 2021. indien de situatie rond Corona dit toelaat  (mogelijks 
volgt er een aangepaste regeling) 
 

documenten vereist bij inschrijving  
 voor kleuters : ISI-kaart van het kind of kids-ID  
 voor lagere school: ISI-kaart van het kind of kids-ID + rapport van vorig schooljaar 
 

 
De lijst met instapdata en voorafgaande contactmomenten kan je terugvinden op de 
schoolwebsite : www.bernardusschool.be  bij de link “inschrijvingen” 

Verdere inlichtingen en informatie kunnen bekomen worden bij het secretariaat en de 
directie (tel. 03/889.13.18 of 0472/29.26.81 of 0494/89.74.51) zie ook info in de 
berichtenkast aan voorgevel van de school en aan de glazen deur (Sint-Amandsesteenweg 
256) 

 
 
 
 

Schoolteam Sint Bernardus voor het schooljaar 2021-2022   
 

kleuterschool 
groep 1 (instap – 1ste kleuterklas)  juf Julie   (alle kinderen die voor het eerst naar school 

komen – deze groep groeit aan in de loop van het schooljaar) 
groep 2 (1ste kleuterklas)   juf Sarah 
groep 3 (1ste kleuterklas)  juf Lotte 
groep 4 (2de kleuterklas)   juf Helena 

groep 5 (3de kleuterklas)    juf Hilde 
groep 6 (3de kleuterklas)   juf Els 
zorgleerkracht   juf Katrien 

lagere school   

1ste leerjaar a    juf Bernadette en juf Sarah 
1ste leerjaar b juf Anne 
2de leerjaar  juf Marie  (vervanging 1/5 en ondersteuning : juf Eva) 
3de leerjaar a meester Ronny 

3de leerjaar b meester Karel 
4de leerjaar a juf Lotte  

http://www.bernardusschool.be/
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4de leerjaar b  juf Elien 
5de leerjaar a juf Viviane 

5de leerjaar b meester Rik 
6de leerjaar a juf Katrien 
6de leerjaar b juf Maxime  
zorg lagere school juf Liesbeth, juf Stephanie, juf Carine en juf Eva 
bewegingsopvoeding meester David, meester Bart, meester Ben 

directieteam : juf Eva en meester Wim           secretariaat : juf Karin        
 

 
 

 

Start schooljaar 2021-2022 
 
Als Corona dit toelaat ontvangen we  

* maandag 30 augustus 2021 alle ouders van het 1ste leerjaar tussen 18.30u en 20u 
om kennis te maken met de leerkracht(en) van hun dochtertje/zoontje.  
* maandag 30 augustus 2021 alle ouders van onze kleuters tussen 18u en 19.30u 
om kennis te maken met de leerkracht(en) van hun dochtertje/zoontje. Om 18.30u is er in 

elke kleuterklas een informatiemoment. 
Indien je ouders mocht kennen die de intentie hebben om hun kleutertje naar onze school 
te sturen, dan mag je hen gerust deze informatie doorspelen. 
*Op woensdag 1 september 2021 om 08.40u verwachten we alle kleuters en 

leerlingen voor een nieuwe, uitdagende start.  
 
Schooluren 
OPGELET : na Corona starten we terug met de uurregeling van begin vorig schooljaar. 
08.40u – 11.55u  (graag al op school zijn tegen 08.30u !)  

Middagpauze 
13u – 15.30u (graag al op school zijn tegen 12.50u !) 
opgelet ! woensdag tot 12.10u 
BELANGRIJK : de bel gaat ’s morgens 5 minuten op voorhand zodat de lessen 

effectief kunnen starten om 8.40u. 
De school is toegankelijk vanaf 8u ’s ochtends en vanaf 12.45u ’s middags. Indien een kind 
vóór 8u of 12.45u aan de schoolpoort staat, dan zijn de ouders verantwoordelijk. 
 

 

 
 

KLAAR VOOR EEN FIJNE START AAN HET 
SCHOOLJAAR 2021-2022 ? 

 

 
 

tot woensdag 1 september ! 
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Vakantiedagen  
tijdens het schooljaar 2021-2022 

                          
 

1  Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

Woensdag 1 september 2021  
 

 

2  Vrije dagen van het eerste trimester  

Maandag 27 september 2021 (pedagogische studiedag) 
Woensdag 6 oktober 2021  (Bornem jaarmarkt) 

Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021  

Donderdag 11 november 2021  

 

 
3  Kerstvakantie  

Van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022  

 

 
4  Vrije dagen van het tweede trimester  

Woensdag 2 februari 2022 (pedagogische studiedag)  

Krokusvakantie van maandag 28 februari 2022 tot zondag 6 maart 2022  

Maandag 21 maart 2022 (facultatieve verlofdag) 
 

 

5  Paasvakantie  

Van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022  

 
 

6  Vrije dagen van het derde trimester  

Woensdag 25 mei 2022 (facultatieve verlofdag)   

Donderdag 26 mei 2022 (O.L.H.-Hemelvaart)  
Vrijdag 27 mei 2022 (Brugdag)  

Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)  

 

7  De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2022 

 

 

Hartelijk dank voor het vertrouwen 

 in onze school ! 

 
 
                                  Het schoolteam van de Sint-Bernardusschool 


