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Wensen 
 
Voor wie in 2017 met dat extraatje 
onze school verrijkte:  
kwam lezen, mee op pad ging of knutselde,  
met andere woorden : alle vrijwilligers, 
van het oudercomité tot de verre vrienden van de school, 
iedereen die meehielp  
 om er voor de kinderen het beste van te maken, 
heel gemeend : dankjewel! 
En al is het nog december, het schooljaar niet eens half, 
we zijn er absoluut zeker van: 
ook voor het héle jaar 2018 
wensen we jullie ons jaarthema toe. 
Respect voor mensen, groot en klein. 
Respect om te tellen in alle verschillen. 
Respect voor verleden en toekomst. 
Respect voor wie we zijn en zien.  
Respect, als zuurstof voor allen ! 
 
 

Schoolpoorten toe 
De schoolpoort sluit vrijdag 22 december en wordt heropend op maandag 8 januari. Tenzij er 
iemand een noodplan voor een vergeten nieuwjaarsbrief inschakelt…..  
 
 

Geen naschoolse opvang 
Op 9 januari is er opnieuw een personeelsvergadering: denk er opnieuw even aan dat de 
schoolpoort die dag dus sluit om 15 u. 45. 
 
 



 

Fluo-week 
Hartje winter: donkerder worden de dagen zelden. Geschikter kan het niet zijn voor alle fluo’s en 
fluo-leerlingen. Daarom plannen we in de week van 15 januari onze fluo-vijfdaagse. Op vrijdag 19 
januari gaan alle klassen op de foto: breng die dag je fluo niet mee maar draag ze op weg naar 
school. Op die wijze mag je samen met je klas op de foto. Wie wint dit jaar de fluo-beker? Vooral  
ook: denk aan de veiligheid waarom het te doen is. Niet alleen dan, zeker ook al in de 
(vakantie)weken ervoor. 
 
 

Grootouderfeest voor de kleuters 
We melden al graag – dan kan het mooi in de nieuwe agenda’s genoteerd worden – dat de 
grootouders van de kleuters uitgenodigd worden voor het  “10 om terug te zien”-feest op woensdag 
24 januari. Het thema hoort helemaal bij het feestjaar rondom 10 jaar kleuterschool. Jullie 
ontvangen in januari nog een uitnodiging met meer informatie en een inschrijvingsstrookje.  
 
 

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 leerlingen 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 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). 
Kleuters geboren t.e.m. 3 december 2016 kunnen worden ingeschreven voor schooljaar 2018-2019. 
Kleuters geboren van 4 december tot 31 december 2016 kunnen worden ingeschreven voor 
schooljaar 2019-2020.  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. 


