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Schoolpoorten toe 
De schoolpoort sluit vrijdag 22 december en wordt heropend op maandag 8 januari 2018. 
Tenzij er iemand een noodplan voor een vergeten nieuwjaarsbrief inschakelt.  
Zie je tijdens het verlof toch lichten branden of leerkrachten rondlopen: dat wil niet zeggen dat 
ze wat vergeten zijn. Ze zijn misschien al met nieuwe plannen bezig... 
 

Kerstrapport 
Nog een zucht en dit eerste trimester behoort tot de geschiedenis. Vooraleer het echt zo is: op 18 
december worden in de lagere school de kerstrapporten uitgedeeld. Ondanks de hindernissen of de 
lastige brokjes van de voorbije maanden hopen we dat velen zullen blinken op basis van hun inzet en 
positieve houding. Wat het ook is: maak na het kerstverlof opnieuw werk van de goede 
voornemens.  
 

Naar het middelbaar onderwijs 
We melden alvast dat de jaarlijkse info-avond van het CLB over het secundair onderwijs op 30 
januari zal plaatsvinden. De datum kan alvast op de kalender aangekruist worden. Meer informatie 
krijgen de ouders van onze (haast) twaalfjarigen nog. 
 

Het einde van het jaar 2017 
Even het verloop van einde 2017 in de school meedelen: 
In alle klassen is men al volop bezig met de voorbereidingen voor het schrijven en oefenen van de 
nieuwjaarsbrieven. 
Op donderdag 21 december in de namiddag zullen de leerlingen van het 1ste , 2de en 3de leerjaar 
kerstknutselen. Zij zullen mooie en sfeervolle tafelstukjes maken om de feesttafel thuis te versieren. 
Mogen we vragen om zeker een tasje te voorzien om al dat moois mee naar huis te kunnen nemen. 
Onze leerlingen van het 4de en 5de leerjaar zullen ook allerlei ludieke activiteiten kunnen doen. 
In de loop van de week zullen er nog enkele knutselactiviteiten doorgaan in alle klassen van onze 
school. Deze werkjes zullen op de “kerstmarkt” van onze school verkocht worden. De opbrengst gaat 
naar een goed doel “Scale dogs”, vereniging die zich inzet voor het opleiden van geleide honden 
voor visueel gehandicapte personen. 
Vrijdag 22 december zullen we even stilstaan bij de vredevolle eindejaarswensen. In de 
kleuterschool zal er dan om 14.50u een kerstoptreden zijn van onze kleuters gevolgd door de 
kerstmarkt einde 16.30u. Dit om “De Warmste week” af te sluiten! Iedereen Welkom! 
Tijdens de kerstmarkt kan je ook langs de tafel van de verloren voorwerpen wandelen. 
Het 6de leerjaar gaat naar Wachtebeke om het resultaat van hun actie bekend te maken bij de 
warmste week. 
 

 



 

Inschrijvingen voor 2018-2019 
Zoals u weet geldt er in onze school een beperking op het inschrijvingen van leerlingen. In de 
kleuterschool is er een beperking tot maximum 25 kindjes per geboortejaar. Er zijn een aantal 
uitzonderingen voorzien. Voor meer info kan u best contact opnemen met de directie. 
De inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 voor nieuwe leerlingen starten op 1 februari 
2018. De kleuters van geboortejaar 2016 kunnen vanaf dan ingeschreven worden. 
Voor broers en zussen is er een voorrangsperiode: voor inschrijvingen voor het schooljaar 2018-
2019 krijgen ouders, die reeds kinderen op school hebben, voorrang om broertjes en zusjes in 
te schrijven vanaf 8 januari tot 31 januari.  
Spreek gerust een van de juffen of meesters aan om een afspraak te maken. 
Leerlingen die al ingeschreven zijn, blijven vanzelfsprekend ingeschreven. Via een strookje in 
juni bevestigen zij hun inschrijving voor 2018-2019. 
Vanaf 1 februari kan worden ingeschreven door alle nieuwe leerlingen (kleuters en leerlingen 
lagere school). 
Let op: het totaal van 25 leerlingen kan niet worden overschreden.  Ook al is de instapdag nog 
veraf: het is dus belangrijk om kleuters van geboortejaar 2016 nu al in te schrijven. 

 

Enkele belangrijke data 
21 december Kerstknutselen lagere school / Kijkdag instapklas 

Oudercontacten kleuterschool 

22 december 14.50u → Toonmoment voor ouders in de kleuterschool met aansluitend 

kerstmarkt voor het goede doel. 

25 december  Kerstvakantie tot en met 5 januari 

8 januari Start 2de trimester 

Personeelsvergadering → geen nabewaking 

10 januari Medisch consult 2de kleuterklas 

15 januari Bibbezoek 

16 januari  Informatieavond voor nieuwe kleuters 

17 januari Medisch consult 2de kleuterklas 

18 januari Zwemmen voor 1ste- 2de en 3de leerjaar 

Personeelsvergadering → geen nabewaking 

24 januari  Medisch consult 2de kleuterklas 

25 januari Zwemmen 1ste-2de en 3de leerjaar; kijkdag in de instapklas; toneel voor 2de en 

3de kleuterklas 

27 januari Fuif van het oudercomité 

31 januari Kijkdag in de klassen van de lagere school 



 

 


