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De Mozaïek – scholen, leef- en leerscholen in de buurt

Beste ouders, kinderen, collega’s, vrienden en sympathisanten van De Mozaïek-scholen,
Voor het schooljaar 2020-2021:
• Dank aan jullie – kinderen – we werkten, speelden, leerden, leefden.
• Dank aan jullie – ouders – die de school het vertrouwen geven om met jullie 		
kinderen te mogen werken, spelen, leren rekenen, lezen, schrijven… maar ook leren
leven, genieten…
• Dank aan alle collega’s. Ieder wil van deze school – jullie school – een zéér goede
school maken.
Eind augustus gaan de juffen en meesters op huisbezoek om de kinderen en hun ouders welkom te
heten voor het schooljaar 2021-2022. Woensdag 1 september starten we opnieuw.
Wat volgend schooljaar brengt lees je digitaal hieronder, op papier op de achterzijde.
Maar eerst een deugddoende vakantie!
Het directieteam
Frank, Heidi en Miet
De Mozaïek

Blaisantnest

Op onze website demozaiek.be, blaisantnest.be,
klaverbladgent.be vind je alle info over de school
en kan je de klasblogs bezoeken.

Vrije dagen schooljaar 2021-2022
Begin van het schooljaar: Woensdag 1 september 2021!
Zoals ieder jaar komt de juf of meester op het einde van de vakantie je zoon / dochter
welkom heten voor het nieuwe schooljaar 2021-2022.
Woensdag 29 september 2021 (facultatieve verlofdag)
Maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021 herfstvakantie
Donderdag 11 november 2021 wapenstilstand
Vrijdag 12 november 2021 (studiedag voor personeel – optie: te bevestigen)
Maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 kerstvakantie
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

24 januari 2022 (studiedag voor personeel)
28 februari tot en met zondag 6 maart 2022 krokusvakantie
4 tot en met maandag 18 april 2022 paasvakantie
18 april 2022 paasmaandag

Woensdag 4 mei 2022 (studiedag voor personeel – optie: te bevestigen)
Woensdag 25 mei 2022 (facultatieve verlofdag voor Hemelvaart)
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 Hemelvaart
Maandag 6 juni 2022 pinkstermaandag
Dinsdag 7 juni 2022 (facultatieve verlofdag na Pinksteren)
De zomervakantie begint donderdag 30 juni 2022 om 11u, opvang is voorzien tot 13u.
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