
 

DA VINCI ATHENEUM    Moerestraat 20 – 8680 Koekelare 

TEL 051 59 12 10 – FAX 051 59 12 24  
e-mail: info@davinci-atheneum.be   

Webstek: www.davinci-atheneum.be     

SCHOOLJAAR 2021 – 2022 

NUTTIGE INFORMATIE 

 
VAKANTIEDAGEN 
Vrije dagen 1ste trimester : 
 Pedagogische studiedag maandag 18 oktober 2021 (leerlingen lesvrij) 
 Herfstvakantie van maandag 1 november tot en met zondag 7 november 2021 

 Wettelijk verlof donderdag 11 november 2021 
 Facultatieve vrije dag vrijdag 12 november 2021 
 Kerstvakantie van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 

 
Vrije dagen 2de trimester : 
 Krokusvakantie van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022                     
 Paasvakantie van maandag 4 april tot en met zondag 17 april 2022 
 Paasmaandag 18 april 2022 

 
Vrije dagen 3de trimester :  
 Hemelvaart donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 
 Pinkstermaandag  6 juni 2022 

  
RAPPORTUITREIKING + OUDERCONTACTEN 

 RAPPORTUITREIKING OUDERCONTACT PROCLAMATIE 

Dagelijks werk 1 vr 19 november 2021 vr 19 november 2021  

Examen 1 wo 22 december 2021 wo 22 december 2021  

Dagelijks werk 2  di 22 februari 2022 di 22 februari 2022  

Dagelijks werk 3  do 2 juni 2022   

Examen 2  di 28 juni 2022 di 28 juni 2022 wo 29 juni 2022 

   
EXAMENS  
 maandag 6 december tot en met maandag 20 december 2021 
 donderdag 9 juni tot en met donderdag 23 juni 2022 

 
NUTTIGE INFORMATIE 
Intakeavond voor nieuwe lln.            vrijdag 10 september 2021 om 19 uur  

Schoolfotografie    vrijdag 17 september 2021 
Scholenveldloop    woensdag 22 september 2021 
Geïntegreerde werkweek   maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april 

Themadag (organisatie leerlingenraad)            dinsdag 28 juni 2022 
Schoolrestaurant            prijs warme maaltijd     € 5,80 
             prijs belegd broodje met soep/zonder soep € 3,70/€ 3,20 
             pizza met soep/zonder soep   € 3,50/€ 3,00 

             prijs boterhameters + soep   € 0,80 
             prijs boterhameters    € 0,30 

 
WERKBOEKEN 
Tijdens de maand juni kregen jullie van ons alle informatie om de boeken te bestellen via Iddink. Het is 
belangrijk dat je vóór maandag 5 juli de boeken bestelt, zodat je zeker weet dat je je schoolboeken voor de 
start van het schooljaar in huis hebt. 

 
Factuur 
De betaling van de schoolboeken gebeurt via Iddink. Alle andere schoolkosten (agenda en verzekering, verplicht 
schoolshirt L.O., fotokopieën, huurgeld boeken, zwemlessen, didactische uitstappen, sportdag …) die afhankelijk 
zijn per klas/leerling zullen verspreid over het schooljaar worden aangeboden op factuur. Ook de maaltijden 
worden maandelijks per factuur afgerekend. De schoolfacturen worden per e-mail verstuurd. 

 
MIDDAGMALEN 
De leerlingen die op school blijven eten, kiezen maandelijks via het digitaal maaltijdenformulier wat ze willen 
eten. Ze zullen telkens aan de hand van het menu hun keuze moeten maken voor de daaropvolgende periode.  
 
EVENEMENTEN 
Vrijdag 19 november 2021   Vol-au-vent met frietjes 

Vrijdag 18 februari 2022   Mosselsouper 
Vrijdag 20 mei 2022    Takeaway spaghetti + aperitiefbar bij afhaling 
Maandag 18 april 2022    Lenteontbijt en verrassing voor de kleintjes (Ouderwerking) 
Zaterdag 23 april 2022    Opendeurdag 
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