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Als een paradijsvogel! 
Graag schenken we jullie allen een prachtige pluim! Nog straffer: we vinden dat alle kinderen 
en ouders er werkelijk mee mogen pronken. Een mondmasker vanaf zes jaar bovenop alle 
andere coronavoorschriften: niet eenvoudig maar absoluut bewonderenswaardig uitgevoerd. 
Zou het daardoor komen dat we op onze school deze week haast vlekkeloos virusloos zijn 
doorgekomen? Dank en met deze veilige inspanning maar op weg naar de feestdagen. 

 
Schoolpoorten sluiten 
Iets vroeger dan de jaarkalender aankondigde: reeds op 17 december met die week verlengd 
verlof in de boekentassen. Hopelijk ook met de nieuwjaarsbrieven - wie weet nog eentje om 
die week te schrijven? We hopen iedereen gezond en wel terug te ontvangen op 10 januari. 

 
Kalender van januari 
Op de jaarkalender stond al aangekondigd dat op 11 januari een personeelsvergadering 
plaatsvindt.  Noteer dat misschien op die mooie (nog lege?) kalender van 2022. Nog een extra 
klapper: op 10 januari gaat er voor het personeel zelfs nog een extra vergadering aan vooraf. 
Eveneens nuttig om te onthouden: op die twee dagen is er dus geen naschoolse opvang. 

 
Oudercontacten 
Nu we de school vroeger moeten sluiten, en de rapporten dus vroeger meegegeven worden, 
is er tijd om de oudercontacten te reserveren. Het moet wel digitaal. Beschikbare uren worden 
per klas naar de ouders gezonden via het ouderplatform. Graag goed uitkijken en tijdig een 
momentje reserveren. 

 
Een ontmoeting met Reine de Pelseneer 
Tenminste: het tweede leerjaar mag juichen. Onder strikte voorwaarden i.v.m. afstand en 
verluchting mogen de auteurslezingen hervat worden. Op 14 januari mogen de leerlingen van 
het tweede leerjaar luisteren naar de verhalen van Reine de Pelseneer. Leest ze voor? Vertelt 
ze over haar boeken? Heeft ze nog een nieuw verhaal als primeur achter de hand? Het zullen 
de jongens en meisjes van het tweede zijn die weldra meer hierover kunnen vertellen. Graag 
hier ook een warme dank aan de bibliotheek die zich meer dan stevig inzet om dit mogelijk te 
maken. 
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Toch nog een foto bestellen? 
Enkele ouders hebben gevraagd om de bestelperiode te verlengen. De schoolfotograaf plaatst 
de foto's opnieuw op www.vdeonline.com van 22 december t.e.m. 10 januari. Hebt u de foto-
ID niet meer? Informeer dan op het schoolsecretariaat. 

 
Inschrijvingen voor 2022-2023 
Zoals u weet geldt er in onze school een beperking op het aantal inschrijvingen. 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 2022-2023 voor nieuwe leerlingen starten op 1 februari 
2022. De kleuters van geboortejaar 2020 kunnen vanaf dan ingeschreven worden. Voor broers 
en zussen is er een voorrangsperiode: voor inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 krijgen 
ouders die reeds kinderen op school hebben voorrang om broertjes en zusjes in te schrijven 
vanaf 10 januari tot en met 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 bericht in 
juni kunnen zij hun inschrijving bevestigen voor 2022-2023. 
Vanaf 1 februari kan dan ingeschreven worden voor alle nieuwe leerlingen (kleuters en 
leerlingen lagere school). Kleuters geboren t.e.m. 30 november 2020 kunnen ingeschreven 
worden voor schooljaar 2022-2023. Kleuters geboren tussen 1 december en 31 december 
2020 kunnen worden ingeschreven voor schooljaar 2023-2024. 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 2020 nu al in te schrijven. 
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