
 

 
 
Beste ouders 
 
Graag bezorgen we jullie alvast wat informatie voor het begin van volgend schooljaar. 
 
Terugkomdag – infoavond 
Op woensdag 30 augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur zijn alle kleuters en leerlingen van het 
1ste leerjaar en hun ouders welkom om een bezoekje te brengen aan hun nieuwe klas. 
In de maand september is er zoals de voorbije jaren voor de ouders van de leerlingen van 
het lagere een infoavond voorzien. Op deze avond verneemt u meer over de werkwijze en de 
afspraken binnen de klas. Achteraf zal er ook tijd zijn voor een informeel gesprekje. 
Meer hierover verneemt u in de eerste week van het schooljaar. 
 
Indien u de klastitularis voor volgend schooljaar wenst te spreken in de vakantie, kan u 
hiervoor contact opnemen met de betreffende leerkracht. Alle nodige contactgegevens vindt 
u in de infobrochure en op de website van de school. 
 
Voor- en naschoolse opvang 
Deze zal vanaf 1 september niet meer doorgaan in de Calimero op school maar op een 
nieuwe locatie dichtbij OC De Kouter. Hierover wordt u verder geïnformeerd door de BKO 
zelf. 
 
1ste schooldag 
1 september valt dit jaar op een vrijdag. We willen die dag graag een fijne start maken. Zoals 
gewoonlijk start het oudercomité die ochtend met een activiteit. Aansluitend daarop is 
iedereen welkom in de koffiebar vanaf 8.00 uur. Het verloop van de rest van de dag blijft voor 
de leerlingen voorlopig nog een verrassing. 
 
 
Op de achterzijde van deze brief vindt u de vakantiedagen en andere belangrijke data voor 
volgend schooljaar. 
 
 

Tot slot wensen wij iedereen te bedanken voor het fijne schooljaar! 
Bedankt aan het oudercomité en allen die in de loop van het schooljaar hun 

steentje hebben bijgedragen. 
Bedankt aan de ouders voor hun vertrouwen in onze school. 

Bedankt aan de leerlingen om er samen een fijn schooljaar van te maken. 
 

Aan allen een fijne vakantie! 
 
 
Het Kreketeam 

Gemeentelijke basisschool “De Kreke” 
Torhoutstraat 38 
8610 Kortemark 
051 56 66 15 
directie.dekreke@kortemark.be 
www.gemeenteschoolkortemark.be  
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Vakantiedagen volgend schooljaar en andere belangrijke data 
 
 

Woensdag 4 oktober 2017: pedagogische studiedag 

Maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2017: herfstvakantie 

Woensdag 29 november 2017: pedagogische studiedag 

Maandag 25 december tot en met zondag 7 januari 2018: kerstvakantie 

Woensdag 17 januari 2018: pedagogische studiedag 

Maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari 2018: krokusvakantie 

Maandag 2 april tot en met zondag 15 april 2018: paasvakantie 

Zaterdag 28 april 2018: Vormsel 

Maandag 30 april: vrije dag 

Donderdag 10 mei 2018: O.L.H. Hemelvaart en Lentefeest 

Vrijdag 11 mei 2018: brugdag 

Maandag 21 mei 2018: Pinkstermaandag 

Zondag 27 mei 2018: Eerste communie 

Maandag 28 mei 2018: vrije dag 

Woensdag 30, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 2018: zeeklassen 

 
 
 
 
 

 
 


