GVB Sint-Catharinacollege
‘t Zarlarje
Rekestraat 13
9500 Geraardsbergen
054/41.10.38

De Duizendpoot
Kloosterstraat 60
9500 Geraardsbergen
054/41.00.33

Beste ouder,
Ingevolge de beschikkingen van de gemeenschapsminister van onderwijs en afspraken binnen de
scholengemeenschap Geraardsbergen ziet de kalender van de vakanties en de vrije dagen voor het
schooljaar 2020-2021 er uit als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hervatting van de lessen: dinsdag 1 september 2020
Pedagogische studiedag: woensdag 30 september 2020
Lokale verlofdag: maandag 5 oktober 2020
Herfstvakantie: van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 8 november 2020
Kerstvakantie: van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021
Pedagogische studiedag: woensdag 20 januari 2021
Krokusvakantie: van zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari 2021
Lokale verlofdag: maandag 1 maart 2021
Pedagogische studiedag: woensdag 17 maart 2021
Paasvakantie: van zaterdag 3 april tot en met zondag 18 april 2021
Andere vrije dagen:
- woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)
- donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)
- vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
- maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)

Nog een paar data om te noteren
- donderdag 3 september 2020
- maandag 7 september 2020
- zondag 20 september 2020 (9.15 uur)
- zondag 20 september 2020 (10.45 uur)
- vrijdag 25 september 2020
- vrijdag 25 september 2020
- dinsdag 20 oktober 2020
- woensdag 21 oktober 2020
- donderdag 29 oktober 2020
- donderdag 28 januari 2021
- vrijdag 12 maart 2021
- zondag 21 maart 2021
- van 26 maart t.e.m. 2 april 2021
- maandag 3 mei 2021
- woensdag 5 mei 2021
- zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021
- donderdag 13 mei 2021 (9.15 uur)
- donderdag 13 mei 2021 (10.45 uur)
- zondag 6 juni 2021
- woensdag 30 juni 2021

klassikale infoavond De Duizendpoot
klassikale infoavond ‘t Zarlarje
eerste communie De Duizendpoot (tweede leerjaar)
eerste communie ‘t Zarlarje (tweede leerjaar)
eetfestijn ‘t Zarlarje → AFHAAL
eetfestijn De Duizendpoot → AFHAAL
grootouderfeest De Duizendpoot
grootouderfeest ‘t Zarlarje
schoolfotograaf
infoavond sneeuwklassen
bloemenverkoop De Duizendpoot
alternatief schoolfeest ‘t Zarlarje
sneeuwklassen 6de leerjaar Valmeinier
koekenverkoop ‘t Zarlarje
terugkomavond sneeuwklassen
Heilig Vormsel
eerste communie De Duizendpoot (eerste leerjaar)
eerste communie ‘t Zarlarje (eerste leerjaar)
schoolfeest De Duizendpoot
laatste schooldag (De lessen eindigen om 11.30 uur.)

Met vriendelijke groeten,
Catharina Meremans, directeur.

