
 Vrije Basisschool 
 
Kloosterstraat 32 Immerzeeldreef 112 

9310 Moorsel 9300 Aalst 
tel. / fax. : 053 77 61 63  tel. : 053 77 48 26 

e-mail : vrijebasischoolmoorsel@skynet.be 
Website: http://www.smi-aalst.be/index.php/bas_moorsel 

Schikkingen einde schooljaar 2018 - 2019 

en wijzigingen volgend schooljaar 2019 - 2020 
Beste ouders, 

 

Het schooljaar loopt op zijn einde en daarom maken wij graag nog enkele afspraken met u om de laatste 

dagen voor iedereen vlot te laten verlopen. 

 

 Voor de kinderen eindigt het schooljaar op vrijdag 28 juni om 12.00 uur.   

Vroeger op vakantie vertrekken komt overeen met onwettig afwezig zijn. 

        De wijzigingen van het schoolreglement en infobrochure ontvangt u begin september. 

            De infobrochure bevat o.a. telefoonnummers, informatie i.v.m. drank in de klas, 

 middageten, opvang , lichamelijke opvoeding,… .  

De maximumfactuur voor de lagere school bedraagt €90 en de meerdaagse uitstappen is 

opgetrokken naar €440. 

       Verlofdagen, pedagogische studiedagen, infodagen, … 

 

Maandag 2 september ‘19 Start nieuwe schooljaar om 8u30 

Dinsdag 3 september ‘19 Infoavond Moorsel 

Donderdag 5 september ‘19 Infoavond Immerzeel 

Woensdag 2 oktober ‘19 Pedagogische studiedag 

Maandag 28 okt. ‘19 tot zondag 3 nov. ‘19 Herfstvakantie 

Maandag 11 november ‘19 Wapenstilstand 

Vrijdag 22 november ‘19 Pedagogische studiedag 

Maandag 23 dec ’19 tot zondag 5 jan. ‘20 Kerstvakantie 

Woensdag 29 januari 2020 Verlofdag 

Maandag 24 feb.’20 tot zondag 1 maart ‘20 Krokusvakantie 

Maandag 2 maart ’20 tot vrijdag 6 maart ‘20 Sportklassen 5de en 6de leerjaar 

Woensdag 18 maart ‘20 Verlofdag 

Maandag 23 maart ’20 tot woensdag 25 maart ‘20 Boerderijklassen 1ste & 2de lj Immerzeel 

Woensdag 25 maart ’20 tot vrijdag 27 maart ‘20 Boerderijklassen 1ste & 2de lj Moorsel 

Maandag 6 apr. ’20 tot zondag 19 apr. ‘20 Paasvakantie 

Woensdag 22 april ’20 tot vrijdag 24 april ‘20 Zeeklassen 3de & 4de leerjaar beide vestigingen 

Vrijdag 1 mei ‘20 Dag van de arbeid 

Vrijdag 1 mei ‘20 1e communie Immerzeel 10u 

Zaterdag 16 mei ‘20 1e communie Moorsel 

Donderdag 21 mei ’20 en vrijdag 22mei ‘20 O.H. Hemelvaart 

Vrijdag 29 mei ‘20 Pedagogische studiedag 

Maandag 1 juni ‘20 Pinkstermaandag 

Woensdag 10 juni ‘20 Verlofdag 

Dinsdag 30 juni ‘20 Laatste schooldag tot 12u 

  
Aan iedereen een mooi einde schooljaar en een deugddoende vakantie toegewenst! 

 

Directie, secretariaat en leerkrachtenteam 


