
 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuwsbrief 10/19-20 

INHOUDSOPGAVE 

□ Carnaval 

□ Klassenraad of MDO 
□ De Boekenburcht 

□ Schoolrekeningen 
□ Fiscale attesten 
□ Gedichtendag 

□ Kalender 

 

 
 

 

 

 

 

 Carnaval in de Burgstraat  

Vrijdag 21 februari  vieren wij met de hele school carnaval. We hopen 
met carnaval natuurlijk weer de meest wonderlijke figuren op onze 
school te mogen begroeten. Jezelf verkleden hoeft ook helemaal niet 
duur te zijn, de zolder van oma en opa herbergt vaak de mooiste 
verkleedspullen…  

Om kleine ongelukjes te vermijden, laten de soldaten en ridders die dag 
hun wapens thuis. Ook confetti is uit den boze, serpentines zijn dan 
weer wel toegelaten.  

Onze leerlingen van het zesde leerjaar steken een wervelende show in 
elkaar, waarin elke klas van de lagere school een eigen nummer naar 
voor brengt. Er zal een jury aanwezig zijn, bestaande uit een aantal 
experts uit de showwereld, die naar best vermogen een winnaar van 
deze wedstrijd aan zal duiden. Samen met onze Ouderraad zorgt het 
team die middag voor een lekkere hotdog, waarvoor onze dank ! Deze 
snack is zeker niet maaltijdvervangend, zorg dus dat je kind voor ’s 
middags een brooddoos bij zich heeft. Ook de soep staat gewoon op het 
menu die middag. 

  

  

 

 

Klassenraad of MDO 

In één van de vorige nieuwsbrieven hebben we het 
gehad over het tussentijds overleg of filteroverleg. 
Soms is dit niet voldoende of ontbreekt gedetailleerde 
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 uitgenodigd 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 jullie met een 
hulpvraag – op welk tijdstip dan ook – terecht bij ons 
schoolteam, zorgcoördinator, directie of CLB. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolrekeningen 
We krijgen wel vaker de vraag om schoolrekeningen weer op papier mee te geven, omdat ze 
via mail wel eens “ verdwalen “ tussen de andere mails. Naar afspraak met het schoolbestuur 
kunnen we hier jammer genoeg niet op in gaan, maar willen we nogmaals de mogelijkheid 
aanbieden om de schoolrekening met domiciliëring te laten betalen. Je krijgt de rekening dan 
nog wel via mail verzonden, zodat ze nagekeken kan worden. De betaling gebeurt dan 
rechtstreeks via je bankinstelling, zodat ze niet vergeten kan worden. We voegen het 
document voor de domiciliëring bij deze brief toe, indien je er gebruik van wenst te maken 

kan je het ingevuld met je kind meegeven. 

 

De Boekenburcht 

Dat lezen bij ons op school al jaren in de schijnwerpers staat en de 
Boekenburcht, onze eigenste schoolbib, onze trots is, mag geen 
verrassing meer zijn. Immers, kosten noch moeite worden gespaard 
om ervoor te zorgen dat we steeds een aangepast en gevarieerd 
aantal boeken ter beschikking hebben van onze leerlingen en 
leerkrachten. Het is dan ook met grote spijt dat we moeten 
vaststellen dat er geregeld boeken kwijt raken of beschadigd 
worden, te meer daar de kapotte boeken dan stilletjes in het rek 
gestopt worden zodat we niet kunnen achterhalen bij wie we 
verhaal kunnen halen. Mogen wij dan ook vragen dat de ouders er 
mee op toekijken dat onze leerlingen met de nodige zorgzaamheid 
met onze boeken omspringen ? Alvast bedankt ! 

Fiscale attesten 

In het voorjaar dienen we allemaal terug onze belastingaangifte in orde te brengen, naar 
jaarlijkse gewoonte worden door de stad de nodige fiscale attesten tijdig ter beschikking 
gesteld. 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 2 maart 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 fiscaal attest, lopen 
tot en met de facturatie van december 2019 (indien betaald voor 30 december). 
Bedragen die later betaald worden, alsook de bedragen die op de facturen van 
december - januari staan, zullen ook pas in het fiscaal attest van volgend kalenderjaar 
verwerkt worden. 

 

 



 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam, 

Kris Karremans 

Directeur 

We wensen iedereen alvast een fijne, kleurige en vrolijke 

vakantie toe ! 

Gedichtendag 

Voor de gedichtendag vorige maand vroegen we om jullie dichterlijke talenten uit de 
kast te halen zodat we ze konden uitstallen aan onze gedichtenmuur. 

Hierbij laten we jullie, zoals beloofd, meegenieten van het winnende gedicht: 

 

School school school 

Dat is fijn, 

zo fijn 

dat ik er elke dag wil zijn! 

Spreken voor de klas is moeilijk, 

maar met een lach op mijn gezicht 

draag ik jullie voor: dit gedicht! 

 

Lore, 3A 

  

 

 

 

 



 

Februari 
 

ZATERDAG 1  

ZONDAG 2  

MAANDAG 3 
Instapdag peutertjes + 
Teldag 

 Zwemmen 3KO 

             Zwemmen L5 

DINSDAG 4  Zwemmen L1-L2 Ouderraad 

WOENSDAG 5  

DONDERDAG 6  

VRIJDAG 7  

ZATERDAG 8  

ZONSDAG 9  

MAANDAG 10  

DINSDAG 11  Zwemmen L1-L2 

WOENSDAG 12 L6 Kindergemeenteraad 

DONDERDAG 13   Zwemmen 3KO KS Clown Huzzie  

VRIJDAG 14  

ZATERDAG 15  

ZONDAG 16  

MAANDAG 17  

DINSDAG 18   Vrij Zwemmen L1-L2 
1KOB Snoezelen in 
Atheneum 

WOENSDAG 19 1KOA Snoezelen in Atheneum 

DONDERDAG 20 L1 Zusterhof 

VRIJDAG 21 Carnavalsfeest 

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23  

MAANDAG 24 Krokusvakantie 

DINSDAG 25  

WOENSDAG 26  

DONDERDAG 27  

VRIJDAG 28  

ZATERDAG 29  

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Januari 
 

WOENSDAG 1 Nieuwjaar 

DONDERDAG 2  

VRIJDAG 3  

ZATERDAG 4  

ZONDAG 5  

MAANDAG 6 Instapdag peutertjes  

DINSDAG 7  Zwemmen L1-L2 
1KO CLB Medisch 

onderzoek VM 

WOENSDAG 8  

DONDERDAG 9  

VRIJDAG 10  

ZATERDAG 11  

ZONDAG 12  

MAANDAG  13 1KO CLB Medisch onderzoek VM & NM 

DINSDAG 14  Zwemmen L1-L2 

WOENSDAG 15 L4 Medisch toezicht CLB  

DONDERDAG 16   Zwemmen 3KO 
1KO CLB Medisch 
onderzoek VM 

VRIJDAG 17  

ZATERDAG 18  

ZONDAG 19  

MAANDAG 20 Rapport 

Maart 
 

ZONDAG 1  

MAANDAG 2 L5 + L6 Mediawijsheid (Bib) Instapdag peutertjes 

DINSDAG 3   Zwemmen L1-

L2 
Ouderraad 

WOENSDAG 4  

DONDERDAG 5  Zwemmen 3KO 

VRIJDAG 6  

ZATERDAG 7  

ZONDAG 8  

MAANDAG 9  

DINSDAG 10  Zwemmen L1-L2 L6 CLB Medisch onderzoek 

WOENSDAG 11  

DONDERDAG 12  

VRIJDAG 13 Auteurslezing L5 

ZATERDAG 14 Feestvergadering Ouderraad 

ZONDAG 15  

MAANDAG 16 L6 Dagje Middelbaar 

DINSDAG 17  Zwemmen L1- L2 

WOENSDAG 18  

DONDERDAG 19   Zwemmen 3KO Vaderdag 

VRIJDAG 20 Truwapi L5 Bedrijfsbezoek Roland DG 

ZATERDAG 21  

ZONDAG 22  

MAANDAG 23 L1 – L2 – L3 Hidrodoe 

DINSDAG 24 L4 – L5 – L6 Hidrodoe  Zwemmen L1-L2 

WOENSDAG 25  

DONDERDAG 26 L3-L4 Info – avond zeeklassen 

VRIJDAG 27 L3 Naar de Liereman 

ZATERDAG 28  

ZONDAG 29 Lentefeest 

MAANDAG 30 KS Meneertje Pom 

DINSDAG 31 Oudercontact KS   Vrij Zwemmen L1-L2 
 


