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We frissen de school op 

Sinds eind oktober zijn er schilderwerken aan de 
gang in onze school. Aanvankelijk werden vooral 
de “ gemene “ delen aangepakt, maar ondertussen 
zijn de klassen van de lagere school aan de beurt. 
Het kan dus zijn dat je kind tijdelijk, gedurende ongeveer 1 week, 
elders ondergebracht wordt, zodat onze schilders hun werk degelijk 
kunnen aanpakken. De kleuterklassen komen na de zomervakantie 
aan de beurt, aangezien er dakwerken gepland staan voor de kleuter-

Klassenraad of MDO 

In één van de vorige nieuwsbrieven hebben we het gehad over het tussen-
tijds overleg of filteroverleg. Soms is dit niet voldoende of ontbreekt gede-

tailleerde informatie om een kind te helpen en dan volgt er een klassenraad 
of MDO. Dit is een Multi-Disciplinair Overleg d.w.z. de klasleerkracht, de 
zorgcoördinator, het CLB en de directie zoeken verder naar een oplossing 
voor het probleem. Soms worden ouders uitgeno-
digd om de bevindingen mee te delen. Soms raden 
we aan om logopedie of een andere externe hulp in 
te schakelen. Buiten dit zorgtraject om, kunnen jul-
lie met een hulpvraag – op welk tijdstip dan ook – 
terecht bij ons schoolteam, zorgcoördinator, directie 
of CLB. 

februari 9/ 2017-’18 

NIEUWSBRIEF 

In deze nieuwsbrief: 
 Schilderwerken 

 Klassenraad of MDO 

 Droevig nieuws 

 Schoolreis— Kids ID 

 Kledinginzameling 

 Verhoging ouderbijdrage Bengelbende 

 Fiscale attesten 

 Bericht van de Ouderraad 

 Bengelpop en Pennenzakkenrock 

 Fotograaf op bezoek 

 

 
Wij leven heel erg mee met de familie van … 

Lenn ( L6 ), Matz ( L3A ) en Vince ( 3KOB ) Berkmans bij 
het overlijden van hun overgrootmoeder. 
Heel veel sterkte in deze moeilijke periode. 

februari 
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Belangrijk bericht voor de leerlingen van L1—L2—L3 !  

Schoolreis 7 mei 2018  Dippiedoe Nederland 

We gaan op 7 mei op schoolreis. Aangezien wij met onze kinderen van de 
onderbouw naar het buitenland trekken zijn wij volgens de regelgeving aan 
enkele zaken gebonden.  
 Onze kinderen hebben een kids-ID nodig en dat moet op de dienst 

bevolking aangevraagd worden door de ouders. Uw kind moet bij de 
aanvraag aanwezig zijn ! 

 Niet-Belgische kinderen moeten ook een ( papieren )  identiteitsbe-
wijs hebben en dat moet op de vreemde-
lingendienst gehaald worden ( kind moet 
bij de aanvraag zijn! ).  

 
Denk eraan dat een kids-ID-aanvraag tot 6 we-
ken kan duren! 
Alvast bedankt voor jullie medewerking!  
 
De leerlingen van L4—L5—L6 gaan dit jaar naar 
Bobbejaanland en hebben hiervoor geen Kids-ID 
nodig. 

Kledinginzameling ouderraad  

De lente mag zich zo stilaan gaan vertonen met de meer dan welgekomen zon-
nestralen, tijd om stilaan te dromen van fleurige voorjaarskleding en de kleer-
kasten op te ruimen. Plaatsgebrek ? Geen nood, onze ouderraad helpt jullie 
graag van al dat overtolligs af ! Tijdens de week van 16 tot en met  20 april 
mag u alle oude kleding, beddengoed, gordijnen, huishoudtextiel, knuffels, 
schoenen, handtassen, riemen en andere lederwaren meebrengen naar school. 

Vraag misschien ook even bij familie en vrienden na 
en zet alles alvast in grote plastic zakken of karton-
nen dozen klaar. Al deze zakken en dozen, en we 
hopen dat het er heel wat zullen zijn, zullen opgesla-
gen worden onder het afdak van de kleuterschool. 
Voor elke kilo die de ouderraad zo inzamelt, krijgt ze 
30 cent. 

Verhoging ouderbijdrage Bengelbende en korte opvang  
In de OCMW-Raad is er beslist om de tarieven van de buitenschoolse opvang aan te 
passen vanaf januari 2018. Door de indexering verhogen deze bedragen vanaf 1 janu-
ari 2018 met 1,64%.  

Vanaf nu zijn dit de tarieven die bij de Bengelbende worden gebruikt:  

 Voor- en naschools en op woensdagnamiddag: € 0,91 per begonnen half uur  

Vakantiedagen:  

 Opvang minder dan 3 uur: € 4,78 (voorheen € 4,70)  

 Opvang tussen 3 en 6 uur: € 7,20 (voorheen € 7,08)  

 Opvang 6 uur en langer: € 12,58 (voorheen € 12,38)  

Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde ge-
zin wordt een korting van 25% verleend op de totale ouderbij-
drage. Mensen met een beperkt inkomen kunnen een sociaal tarief aanvragen.  

Voor de korte opvang op school volgen we de tarieven die door de Bengelbende 
gehanteerd worden. Dus ook daar geldt de regeling van € 0,91 per begonnen half uur.  
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Fiscale attesten 

In het voorjaar dienen we allemaal terug onze belastingaangif-
te in orde te brengen, naar jaarlijkse gewoonte worden door 
de stad de nodige fiscale attesten tijdig ter beschikking ge-
steld. Toch vragen we even uw aandacht voor onderstaande 
punten: 

 De fiscale attesten worden afgedrukt op hetzelfde adres als dat van de 
schoolfacturen. Dient op het fiscale attest een ander adres vermeld te 
worden, gelieve dit schriftelijk en uiterlijk op 23 februari aan de school 
te melden (in gescheiden gezinnen staan de kinderen soms ten laste 
bij de andere partner). 

 De gelden, die betaald zijn voor opvang en middagtoezicht, op het fis-
caal attest, lopen tot en met de facturatie van december 2017  (indien 
betaald voor 30 december). Bedragen die later betaald worden, alsook 
de bedragen die op de facturen van oktober - november – december 
stonden, zullen ook pas in het fiscaal attest van volgend kalenderjaar 

 

 

Woensdag 28 februari 2018 :                               
Pedagogische   studiedag ! 

( de schoolpoort blijft gesloten ) 

Beste ouders, 

Als ouderraad willen we in de school de stem van de ouders vertegenwoordi-
gen ten opzichte van de leerkrachten en directie.   

Vaak vangen we aan de schoolpoort wel eens iets op en af en toe worden we 
echt aangesproken om een vraag te stellen. Langs de andere kant, horen we 
ook regelmatig een twijfel in de stem, “zou dit wel een vraag zijn voor de ou-
derraad?”.  
Ook een persoon aanspreken van de ouderraad is niet evident als je hier nie-
mand van kent. 

Daarom en ook omdat het drempelverlagend is, zien we graag jullie wensen 
en verzuchtingen binnenkomen via ons mailadres ouder-
raad.burgstraat@gmail.com. 
We behandelen jullie mailtjes met de nodige discretie en proberen dan tij-
dens de volgende ouderraden de punten die we binnenkrijgen te bespreken 
en oplossingen aan te reiken. 

Daarna is er terugkoppeling naar jullie via mail of via de nieuwsbrief. 

Dus wie weet, tot lees! 

mailto:ouderraad.burgstraat@gmail.com
mailto:ouderraad.burgstraat@gmail.com
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Bengelpop en Pennenzakkenrock  

Op het einde van het schooljaar trekken onze 
leerlingen van de lagere school naar Pennenzak-

kenrock en Bengelpop. Omdat we 
voor dergelijke uitstappen reeds in november moeten in-
schrijven en er door de school ook vooraf betaald moet 
worden, krijgt je kind een briefje mee waarop de toestem-
ming om mee te mogen gaan gevraagd wordt. De inkom-

Fotograaf op bezoek ! 

Op 8 maart komt de schoolfotograaf 
individuele foto’s en klasfoto’s 
nemen. Wij zorgen die dag natuurlijk 
voor een brede glimlach, een frisge-
wassen snoet en vrolijk gekleurde kle-
ding ! Met een beetje geluk hebben 
we ook de zon nog mee ! 

We voorzien 9 maart als reservedag, 
want zo’n 350 kinderen op de foto krijgen doe je niet in 1,2,3. 

 

Wij wensen iedereen een ontspannen vakantie toe ! 
Met vriendelijke groeten , 
Schoolteam Burgstraat 
Kris Karremans, directeur 
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DONDERDAG 1 

Instapdag 0KO 
L1 Zwemmen  

L6 Een dagje middelbaar Ouderraad 20u 

2 KO Medisch onderzoek op CLB ( ganse dag ) 

VRIJDAG 2   

ZATERDAG 3   

ZONDAG 4   

MAANDAG 5 
3KO Vrij zwemmen  

2 KO Medisch onderzoek op CLB 
( ganse dag ) 

DINSDAG 6   

WOENSDAG 7 
L2 Vrij zwemmen  

DONDERDAG 8 
L1 Vrij zwemmen  

VRIJDAG 9 Carnavalfeest 

ZATERDAG 10 Krokusvakantie 

ZONDAG 11 

 

MAANDAG 12 

DINSDAG 13 

WOENSDAG 14 

DONDERDAG 15 

VRIJDAG 16 

ZATERDAG 17   

ZONDAG 18   

MAANDAG 19 
Instapdag 0KO 

3KO Vrij zwemmen  
Start inschrijvingen voorrangsperiode °2016 

DINSDAG 20   

WOENSDAG 21 
L2 Zwemmen  

SVS Netbal L5 & L6 (St.-Aloysius) 

DONDERDAG 22 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 23   

ZATERDAG 24   

ZONDAG 25   

MAANDAG 26 
3KO Vrij zwemmen  

DINSDAG 27   

WOENSDAG 28 Pedagogische studiedag 

Februari  
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Maart 

DONDERDAG 1 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 2   

ZATERDAG 3   

ZONDAG 4   

MAANDAG 5   

DINSDAG 6 Ouderraad 20u 

WOENSDAG 7 
L2 Zwemmen  

SVS Zwemmarathon L1 
t.e.m. L6 

Algemene infoavond KO 
18.00 u – 19.30 u 

DONDERDAG 8 
L1 Zwemmen  

Schoolfotograaf 

VRIJDAG 9   

ZATERDAG 10   

ZONDAG 11   

MAANDAG 12   

DINSDAG 13   

WOENSDAG 14 
L2 Zwemmen  

DONDERDAG 15 
L1 Zwemmen  

L3 Bezoek Chocoladefabriek 

VRIJDAG 16 TAWAPI 

ZATERDAG 17 Feestvergadering OR 2 

ZONDAG 18   

MAANDAG 19 Start vrije inschrijvingen 

DINSDAG 20   

WOENSDAG 21 
L2 Zwemmen  

SVS Danone Nations Cup 

8-8 L5 & L6 (Leunen) 

DONDERDAG 22 
L1 Zwemmen  

VRIJDAG 23   

ZATERDAG 24   

ZONDAG 25 Lentefeest 

MAANDAG 26 L5 G-sport en jeugd VM L4 Sportdag Axion 

DINSDAG 27 
L1-2 Sportdag Leunen L3 Sportdag Axion 
Oudercontact KO 

WOENSDAG 28 Kennismakingsdag 0KO 
L2 Vrij zwemmen  

DONDERDAG 29 
L1 Vrij zwemmen  

VRIJDAG 30 Paasontbijt   

ZATERDAG 31   


