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KALENDER VERLOF EN OPVANG DE ANKERING  

(facultatieve vrije dagen, pedagogische studiedagen en vakanties) 

SCHOOLJAAR 2019 – 2020 
 

GEEN SCHOOL 

 

  OPVANG = INSCHRIJVEN 

    
 

EERSTE TRIMESTER 
vrijdag 4 oktober ‘19 facultatieve vrije dag de Ankering van 07.30 u. tot 17.00 u 
woensdag 16 oktober ‘19 pedagogische 

studiedag 

de Ankering van 07.30 u. tot 17.00 u 

maand 27 oktober t.e.m. vrij 31 okt ‘19 

    maandag 17 oktober ‘19 

    dinsdag 29 oktober ‘19 

    woensdag 30 oktober ‘19  

    donderdag 31 oktober ‘19  

herfstvakantie  

VBS Prinsenhof 

VZW Erasmus (Grimbergen) 

VZW Erasmus (Grimbergen) 

VBS Prinsenhof  

maandag 11 november ‘19 wapenstilstand geen opvang 

maand 23 dec ‘19 t.e.m. vrij 3 jan ‘20 

    maandag 23 december ‘19 

    dinsdag 24 december ‘19    

    vrijdag 27 december ‘19  

kerstvakantie  

VZW Erasmus (Grimbergen) 

VZW Erasmus (Grimbergen) 

VZW Erasmus (Grimbergen) 

 

TWEEDE TRIMESTER 
woensdag 22 januari ‘20 pedagogische 

studiedag 
de Ankering van 07.30 u. tot 17.00 u 

maandag 3 februari ‘20 facultatieve verlofdag de Ankering van 07.30 u. tot 17.00 u 

ma 24 feb ’20 t.e.m. vrij 28 feb ‘20 

   maandag 24 feb ‘20 

   dinsdag 25 feb ‘20 

woe 26 feb ‘20 t.e.m. vrij 28 feb ‘20 

krokusvakantie  

vzw Erasmus (Grimbergen) 

vzw Erasmus ( Grimbergen ) 

VBS Prinsenhof 

woensdag 18 mrt ‘20 pedagogische 

studiedag 

de Ankering van 07.30 u. tot 17.00 u 

maand 6 april ’20 t.e.m. vrij 17 apr ‘20 paasvakantie speelpleinwerking Piereman 

 

DERDE TRIMESTER 
vrijdag 1 mei ‘20 dag van de arbeid geen opvang 

donderdag 21 mei ‘20 O.L.H.-Hemelvaart geen opvang 

vrijdag 22 mei ‘20 brugdag geen opvang 

maandag 1 juni ‘20 pinkstermaandag geen opvang 

dinsdag 30 juni ‘20 laatste schooldag school sluit om 12.05     

GEEN OPVANG 

Voor de opvang in de Ankering (vanaf 5 ingeschreven leerlingen) vult u tijdig de papieren in en bezorgt u 

deze op school (op papier of via mail).  

Alle overige periodes kan u de papieren via de school bekomen maar moet u deze zelf tijdig aan de gemeente 

bezorgen. 


