
 

Lagere School 
Pieter De Nefstraat 4 T 014 41 17 02 directie@sjt-lager.be 
2300 Turnhout   www.sjt-lager.be 

Turnhout, 25 juni ‘21 
Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van enkele zaken via deze allerlaatste nieuwsbrief 
van dit schooljaar.  
 
 

1. Einde schooljaar 
 

De lessen in onze school eindigen op woensdag 30  juni om 12.05 uur.  Alle leerlingen worden die 
dag opgehaald door hun mama, papa, grootouder, … om 12.05 uur. 
 
Wie zijn zoon/dochter niet kan komen ophalen richt zich best tot Gabbers & Co. Zij zijn die 
namiddag open.  
Let op!: Indien je zoon/dochter naar Gabbers & Co gaat, moet je hem/haar vooraf inschrijven bij 
Gabbers & Co.  
 
Rapporten en getuigschriften (6de lj.) worden op deze laatste dag uitgedeeld. 
 
De lesvrije dagen en de kalender van het schooljaar 2021-2022 vind u in deze korte nieuwsbrief en 
komen ook in de grote nieuwsbrief van juni ’21 die uw zoon/dochter op de laatste schooldag mee 
naar huis krijgt. 
 

2. Postmap vrijdag 25 juni ‘21 
 

- Bericht van VZW kinderopvang Turnhout: zie brief  
- Folder “eindeloos speelplezier in Turnhout” 
- Folder “speelpleinwerking WOLLEBOS” 

 
 

3. Kalender 
 

Maandag 28 juni Afscheidsreceptie: 6de leerjaar 

Dinsdag 29 juni Eucharistieviering einde schooljaar 

Woensdag 30 juni Laatste schooldag eindigt om 12.05 uur 

 
 
 
 
 

Nieuws vanuit de BSD! 



4. Lesvrije dagen  
 

Woensdag 13 oktober 2021 Pedagogische studiedag – vrije dag 

Maandag 1 november – zondag 7 november Herfstvakantie 

Donderdag 11 november 2021 Wapenstilstand – Vrije dag 

Vrijdag 12 november 2021 Vrije dag 

Maandag 27 december 2021 – 

    zondag 9 januari 2022 

Kerstvakantie 

Maandag 7 februari 2022 Vrije dag 

Maandag 28 februari 2022 – 

    zondag 6 maart 2022 

Krokusvakantie 

Woensdag 23 maart 2022 Pedagogische studiedag – vrije dag 

Maandag 4 april 2022 – 

    maandag 18 april 2022 

Paasvakantie 

Woensdag 11 mei 2022 Pedagogische studiedag – vrije dag 

Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag – vrije dag 

Vrijdag 27 mei 2022 Brugdag – vrije dag 

Maandag 6 juni 2022 Pinkstermaandag – vrije dag 

Vrijdag 1 juli –  

    woensdag 31 augustus 2022 

Zomervakantie 

 
 

Wij wensen iedereen een deugddoende zomervakantie! 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam 



 
 
 
 

[Adres bestemmeling] [datum]
 
 


