
TABOR BELLEM
Administratieve zetel & lagere afdeling: Lotenhullestraat 30 - 9881 Bellem
Kleuterschool: Bellemdorpweg 21 - 9881 Bellem

Beste ouder(s)
Beste kinderen

Jij bent welkom op onze school!
Met een hoop leeravonturen zullen de juffe en meesters

met jullie in het nieuwe schooljaar op weg gaan.
Elkeen staat garant om het beste van zichzelf te geven!

Lees aandachtig wat op onze flyer staat vermeld.
Belangrijk om het schooljaar 2020-2021 in te stappen.

Het schoolteam

Nieuwe leeravonturen
in het schooljaar 2020-2021

Alle nuttige info van de nieuwe klasjuf 
of meester voor het nieuwe schooljaar.
1ste, 2de en 3de leerjaar: 3 september 2020
 19 uur: gezamenlijk moment met algemene schoolinfo
 19.45 uur: info over de klaswerking
4de, 5de en 6de leerjaar: 8 september 2020
 19 uur: gezamenlijk moment met algemene schoolinfo
 19.45 uur: info over de klaswerking
Kleuterafdeling: 10 september 2020 om 19 uur

ZomervakanTIE 2020
De lagere school is open tot en met 3 juli en terug open vanaf 17 augustus.

Elke werkdag tussen 10 en 16 uur en op woensdag van 8 tot 13 uur.
Vanaf 6 juli t.e.m. 16 augustus is de school telefonisch te bereiken.

09 374 16 97 of 0476 56 93 42

Wees welkom - vrijdag 28 augustus
Kom een kijkje nemen in je nieuwe klas en maak kennis met je nieuwe juf of meester. 

De klasverdeling wordt dan ook bekend gemaakt. De school is open van 17 uur tot 19 uur.

Inschrijven van nieuwe peuters
Elke voorlaatste donderdag voor een schoolvakantie stellen we de school open voor een openklasmoment.
Ouders en peuters zijn welkom om hun nieuwe klasje, nieuwe juffen en nieuwe omgeving in alle rust te leren kennen.

U kan uw peutertje aanmelden op onze school, contacteer het secretariaat of laat uw gegevens na op
onze schoolsite. Ouders ontvangen dan persoonlijk een uitnodiging voor het openklasmoment. Indien de
vooropgestelde momenten u niet schikken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij maken graag tijd voor u!
De openklasmomenten zijn: 22 oktober 2020, 10 december 2020, 25 maart 2021 en 10 juni 2021.



www.taborscholen.be - schoolbellem@taborscholen.be

Lagere afdeling
Rapport I & oudercontacten 3, 4, 5 en 6de leerjaar:  26 en 27 oktober 2020
Rapport I & oudercontacten 1ste en 2de leerjaar:  16 en 17 nov. 2020 
Rapport II:      18 december 2020
Rapport III:      12 februari 2021
Rapport IV & oudercontacten:    26 en 27 april 2021
Rapport V:      30 juni 2021

Kleuterafdeling
3de kleuters:  Eerste en derde trimester
Peuters & 2de kleuters: Eerste en derde trimester

Ouders zijn altijd welkom op onze school wanneer ze vragen
of zorgen hebben rond hun kind(eren). 

Oudercontacten en rapporten onze lesuren
Voormiddag: van 8.40 uur tot 11.50 uur
Namiddag: van 13.15 uur tot 15.55 uur

Op woensdagmiddag tot 11.50 uur en op vrijdag tot 15 uur

Buitenschoolse kinderopvang
In de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang kunnen uw kind(eren) terecht:

‘s morgens vanaf 7 uur tot 8.25 uur
’s namiddags vanaf 16.20 uur tot 18.30 uur

Info via de coördinator: Mevr. Trui Delanoy - kinderopvang@aalter.be
De kinderopvang is te bereiken op het nummer: 0473 55 44 95 

Vakantie en vrije dagen
Hervatting nieuw schooljaar  dinsdag 1 september 2020
Pedagogische studiedag I  woensdag 30 september 2020
Facultatieve vrije schooldag  maandag 5 oktober 2020
Pedagogische studiedag II  vrijdag 27 november 2020

Herfstvakantie   van 31 oktober tot en met 8 november 2020
Wapenstilstand  woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie  van 19 december tot en met 3 januari 2021

Pedagogische studiedag III  maandag 25 januari 2021
Krokusvakantie  van 13 februari tot en met 21 februari 2021
Facultatieve vrije schooldag  maandag 15 maart 2021

Paasvakantie  van 3 april tot en met 18 april 2021
Feest van de arbeid 1 mei 2021
Hemelvaartweekend van 13 mei tot en met 16 mei 2021
Pinkstermaandag 24 mei 2021

Eerste communie (uitgestelde communie):  zondag 13 sept. om 9 uur
Plechtige communie (uitgestelde communie): zaterdag 26 sept. om 14 uur

Eerste communie 2021:    zondag 9 mei om 9 uur
Plechtige communie 2021:   zaterdag 15 mei om 14 uur

Communies

Openluchtklassen

Durbuy driedaagse - 6de leerjaar: 10, 11 en 12 mei 2021
Zeeklassen - 4de leerjaar: van 17 tot en met 21 mei 2021
Voedingsklassen - 3de leerjaar: 2, 3 en 4 juni 2021


