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07u30 – 08u15 

 
voorschoolse opvang 

 
08u15 – 08u30 

 
poort open 

  

 

08u30 – 10u10 
10u10 - 10u30 

12u30 -13u30 
13u30 – 15u30 

Lestijden 
Speeltijd 

Middagpauze 
Lestijden 

 
15u30 – 15u45 

 
 

poort open 
 

 
15u45 – 18u00 

 
naschoolse opvang 

 
Woensdag: naschoolse opvang van 12u30 tot 18u op andere 

locatie → Broederschool Driegaaien 
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De kinderen eten ’s middags tussen 12u10 en 12u30 in de 

klas. 

Voorzie een gezonde lunch. 

 

 

Twee keer per dag wordt een moment voorzien waar de 

kinderen een tussendoortje eten. 

Dit is een stuk fruit/groente in de voormiddag, woensdag 

een koek en opnieuw een stuk fruit/groente in de namiddag. 

 

 

De kinderen turnen met Christopher. Voorzie turnkledij op 

school. Neem deze turnkledij voor elke vakantie mee naar 

huis, zodat deze gewassen kan worden. 
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Wij maken graag tijd om de verjaardag van uw kind met veel 

aandacht te vieren op school. 

Wij organiseren ook graag een leuke activiteit. 

De kinderen mogen zelf ideeën aanbrengen voor het vieren 

van hun verjaardag. 

 
 

 

 

Wij communiceren vooral via smartschool. Kijk regelmatig de 

(nieuws)berichten na, zodat u op de hoogte blijft van 

activiteiten en afspraken. 

Wil je graag iets bespreken met Trui dan kan dit tijdens de 

schooluren of op afspraak. Een mail is ook altijd welkom. 
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Een overzicht van de schoolvrije dagen: 

▪ 24 september  (ped. 

studiedag) 

▪ Herfstvakantie: 30 oktober 2021 - 7 november 2021  

▪ 11 november 2021 

(Wapenstilstand) 

▪ 12 november 2021  

 (fac. verlofdag) 

▪ Kerstvakantie: 25  december 2021 - 9 januari 2022  

▪ 9 februari 2022 (ped. 

studiedag) 

▪ Krokusvakantie: 26 februari 2022 - 06 maart 2022  

▪ Paasvakantie: 2 april 2022 - 18 april 2022  

▪ 26 mei 2022 

(Hemelvaart) 

▪ 27 mei 2022 (brugdag) 

▪ 03 juni 2022 (fac. 

verlofdag) 

▪ 06 juni 2022 

(Pinkstermaandag) 

 

mailto:directie@fsdeark.be
mailto:secretariaat@fsdeark.be
http://www.fsdeark.be/

