
Ten Desselaer 

 

Buitengewoon Basisonderwijs  

 Type 3 GES & Type 9 ASS 

 Klein Park 4 – 3360 BIERBEEK 

Tel. 016/85.21.70 

e-mail: info@tendesselaer.be 

www.tendesselaer.be 

 

 

Schooluren: 
op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: start van de lessen: 8u45 – einde van de lessen: 15u20 
op woensdag: start van de lessen: 8u45 - einde van de lessen: 12u15 

1 september 2020 

vrije dagen schooljaar 2020-2021 
ook te vinden op www.tendesselaer.be 

 

op/van tot en met info 

   

1ste trimester   

maandag 5 oktober  facultatieve vrije dag 

vrijdag 16 oktober  pedagogische studiedag 

maandag 2 november vrijdag 6 november herfstvakantie 

woensdag 11 november  Wapenstilstand 

maandag 21 december vrijdag 1 januari kerstvakantie 

   

2de trimester   

maandag 18 januari  pedagogische studiedag 

vrijdag 5 februari  facultatieve vrije dag 

maandag 15 februari vrijdag 19 februari krokusvakantie 

woensdag 17 maart  pedagogische studiedag 

maandag 5 april vrijdag 16 april paasvakantie 

 
 

  

3de trimester   

donderdag 13 mei  O.H. Hemelvaart 

vrijdag 14 mei  brugdag 

maandag 24 mei  pinkstermaandag 

woensdag 30 juni  einde van het schooljaar. 
De lessen eindigen om 12u15 
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schoolactiviteiten schooljaar 2020-2021 
ook te vinden op www.tendesselaer.be 

  
op/van tot en met info 

   

1ste trimester   

maandag 7 september vrijdag 11 september week op wieltjes 

maandag 14 september  infoavond 

dinsdag 22 september  scholenveldloop 

vrijdag 23 oktober  Italiaanse avond 

vrijdag 13 november  oudercontact 

vrijdag 4 december  Sinterklaas 

vrijdag 18 december  kerstbrunch 

   

2de trimester   

dinsdag 9 februari  dikke truiendag 

vrijdag 12 februari  carnaval 

vrijdag 23 februari  oudercontact 

vrijdag 22 april  paaswandeling 

   

3de trimester   

dinsdag 4 mei  schoolfotograaf 

vrijdag 7 mei  schoolfeest 

maandag 10 mei woensdag 12 mei openluchtklassen auti 

donderdag 20 mei vrijdag 21 mei openluchtklassen gess 

vrijdag 4 juni  junior sportaval 

maandag 14 juni vrijdag 18 juni week op wieltjes 

dinsdag 15 juni  oudercontact 

 


