
 
 
SCHOOLVRIJE DAGEN SCHOOLJAAR  2020-2021 
 
 
eerste trimester 
 

- facultatieve vrije dag: vrijdag 2 oktober 2020 
- pedagogische studiedag: maandag 5 oktober 2020 
- herfstvakantie: maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 8 november 2020 
- wapenstilstand: woensdag 11 november 2020 
- kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021 

 
tweede trimester 
 

- krokusvakantie: maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021 
- pedagogische studiedag: maandag 1 maart 2021 
- paasvakantie: maandag 5 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021 

 
derde trimester 
 

- facultatieve vrije dag: maandag 3 mei 2021 
- Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021 
- Brugdag: vrijdag 14 mei 2021 
- maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag 

 
 

ZEEKLASSEN 5de + 6de leerjaar 
 
  dinsdag 20 april tot en met vrijdag 23 april 2021 
 

 
SCHOOLFEEST lagere school 
 

lager onderwijs: vrijdag 25 juni 2021  
 
 

SCHOOL IN BEWEGING 
 

dinsdag 29 juni 2021 1ste en 2de lesuur 
 
PROCLAMATIES 
 

- proclamatie 6de leerjaar: donderdag 24 juni 2021 20u @ zaal Nieuwenborg 
- proclamatie 3de kleuterklas: maandag 28 juni 2021 14u @ sporthal Dilsen 
 
 
 

 

 

 

 

Stedelijke Basisscholen 1&2 Dilsen 

Koning Boudewijnplein 4 
3650 Dilsen-Stokkem 

089/79 08 70   089/79 08 69 



SPORT 
 

- donderdag 24 september 2020: veldloop lagere school (onder voorbehoud) 
- donderdag 1 oktober 2020: herfstwandeling  
- vrijdag 30 april 2021: bananenrun en sterrenloop 
- woensdag 19 mei 2021: Bokkenrijder voor kinderen  

 
 
INFOAVONDEN onder voorbehoud (telkens om 20 uur) 
(rode infoavond zijn wegens Corona-maatregelen geannuleerd) 
 

- donderdag 3 september 2020: 1ste leerjaar  
- maandag 7 september 2020: 2de en 3de leerjaar 
- dinsdag 8 september 2020: 5de en 6de leerjaar  
- dinsdag 8 september 2020: Erteveld en Centrum: 1ste en 2de  kleuterklassen                              
- donderdag 10 september 2020: 4de leerjaar  
- donderdag 10 september 2020: Erteveld en Centrum SBS2:                                        

3de kleuterklassen  
- dinsdag 15 september 2020: Centrum SBS1: 3de kleuterklassen 

 
  
Individuele OUDERCONTACTEN kleuterschool 
 

- maandag 15 maart 2021: 1ste kleuterklas 
- dinsdag 16 maart 2021: 2de kleuterklas en alle kleuterklassen van Erteveld 
- donderdag 18 maart 2021: 3de kleuterklas 

 
 

RAPPORTAFHALINGEN 
 

- herfstrapport enkel het 1ste leerjaar: donderdag 29 oktober 2020 
- kerstrapport alle leerjaren: woensdag 16 december 2020, tevens 

boekenbeurs in samenwerking met Pardoes in de eetzaal van SBS2 
- paasrapport + bespreking studiekeuze secundair 6de leerjaar:  

dinsdag 30 maart en donderdag 1 april 2021 
- paasrapport van 1 t.e.m. 5de leerjaar: donderdag 1 april 2021 
- junirapport van het 6de leerjaar ontvangen de leerlingen op woensdag 23 juni 

2021. Dit rapport wordt niet door de ouders afgehaald. 
- junirapport van het 1ste t.e.m. 5de leerjaar ontvangen de leerlingen op 

dinsdag 29 juni 2021. Dit rapport wordt niet door de ouders afgehaald. 
 
 
 


