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Beste ouders,  
 
Het nieuws i.v.m. het coranavirus houdt iedereen in Bree, Limburg, België, … de wereld in 
de ban.  
We zijn meer dan twee weken in quarantaine en het dagelijkse leven krijgt een andere  
invulling. Geen school , thuis werken, kinderen in huis, geen uitstapjes, geen bezoek,…  
Voor iedereen een hele aanpassing… Maar we hopen dat iedereen gezond mag blijven! 
 
Maandag krijgen de kinderen van de lagere school weer hun opdrachten via mail van hun 
leerkracht.  
 
Vanaf maandag 6 april 2020 hebben alle kinderen dan twee weken paasvakantie.   
Dan worden de taken even aan de kant gelegd.  
 
Wat er nadien gaat gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk. Er wordt gesproken dat 
de scholen nog niet open zullen gaan, .. Maar hier hebben wij nog geen duidelijkheid over.  
Indien dit zo is, zullen wij hier nog verdere richtlijnen over krijgen.  Via mail zullen we jullie 
ook op de hoogte houden hiervan zodra dit mogelijk is. 
 
Tijdens de paasvakantie wordt er in de school verder opvang georganiseerd voor ouders die 
noodzakelijke opvang nodig hebben. Inschrijven hiervoor kan via de klasleerkracht. De ou-
ders die de afgelopen 2 weken opvang nodig hebben gehad, krijgen hier ook nog een mail 
over.  
 
We willen al het personeel danken die op vrijwillige basis deze opvang tijdens de vakantie 
zullen verzorgen.   Een dikke dankjewel ! 
 
We hebben een facebookpagina aangemaakt van onze school. Hier proberen we regelmatig 
belangrijke info, een opdrachtje (een tekening maken, verkleden,..), ideeën om te doen 
met jullie kinderen,… op te plaatsen. Het zou fijn zijn als u hier lid van wordt  en  misschien 
eens een foto van een werkje, .. plaatst en of liket.  U zoekt op facebook naar “Vrije Basis-
school De Vuurvogel” of gebruikt volgende link: https://fb.me/DeVuurvogel  
 
Het schoolfeest van 16 mei hebben we geannuleerd. We zijn van mening dat ‘indien‘ we het 
gewone leven mogen hervatten, we alle energie in het 
onderwijs van de kinderen willen steken.  
 
Op de volgende pagina vindt u al een overzicht  van 
de kalender van het schooljaar 2020-2021. 

https://fb.me/DeVuurvogel
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Kalender 2020-2021 
 
Eerste trimester 
 Dinsdag 1 september: eerste schooldag 

 
 Dinsdag 8 september: infoavond voor de ouders van 

 de 4-en 5– jarigen in Bree 
 tweede, derde en vierde leerjaar Bree 

 
 Woensdag 9 september: infoavond voor de ouders van  

 de 2.5-en 3 jarigen in Bree 

 het eerste, vijfde en zesde leerjaar in Bree 

 alle kleuters en leerlingen in Vostert 
 

 Woensdag 7 oktober: pedagogische studiedag 

 31 oktober t.e.m. 8 november: herfstvakantie 

 Woensdag 11 november: Wapenstilstand 

 Maandag 7 december: vrije dag 

 Woensdag 9 december: oudercontact kleuteronderwijs 

 Dinsdag 15 december: oudercontact lager onderwijs   

 19 december t.e.m. 3 januari: kerstvakantie 

 

Tweede trimester 

 Woensdag 20 januari: pedagogische studiedag 

 Vrijdag 5 februari: kienavond 

 13 februari t.e.m. 21 februari: krokusverlof 

 Woensdag 10 maart: vrije dag 

 15 maart t.e.m. 19 maart: zeeklassen derde graad 

 Dinsdag 30 maart: oudercontact lager onderwijs 

 Woensdag 31 maart: pedagogische studiedag 

 3 april t.e.m. 18 april: paasvakantie 

 

Derde trimester 

 Woensdag 21 april: oudercontact kleuteronderwijs 

 Dinsdag 11 mei: schoolreis kleuters 

 Woensdag 12 mei: vrije dag 

 13 mei  en 14 mei: Onze Heer Hemelvaart en brugdag 

 24 mei: Pinkstermaandag 

 28 juni: schoolreis: 

 5-jarige kleuters 

 leerlingen van de eerste en tweede graad 


