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Van de directeur...
 

Beste ouders,

De feesttijd is weer aangebroken. Ik hoop dat iedereen voldoende
geluksmomentjes vindt in deze periode. We hadden er de afgelopen 
maanden alvast heel wat op school.

Zo konden wij weer op uw gulle inzet beroep doen. De truffelverkoop was 
een mooi succes, de skiklassen staan in de steigers. Op onze mini- 
kerstmarkt mochten wij heel veel mensen verwelkomen en jullie tastten 
ook goed in de geldbeugel voor Beire Cool : het oudercomité betaalde 
de inkoop zodat we €969,10 konden wegschenken. De Sint was onze 
kindjes zeker niet vergeten en vierde zijn verjaardag bij onze vriendjes. 
Vorige maand nodigden we de kleutergrootouders uit om te komen 
feestvieren : het werd een interactief feest met jong en oud, fijn om te 
zien.

De fluo-actie loopt ook weer op volle toeren, onze fluo-politie verschijnt 
regelmatig, geheel onverwachts, aan de poort. We hopen dat iedereen 
de komende maanden fluo blijft.

Dat de oudercontacten digitaal worden geboekt, daar bent u intussen 
vertrouwd mee. Nieuw deze keer was dat je ook voor de leermeesters 
godsdienst/zedenleer en sport kon boeken. U stelde eerder deze vraag 
omdat die mogelijkheid bij de digitalisering was weggevallen. Ik kreeg 
veel positieve reacties hierop, al veroorzaakte dit ook voor sommige 
mensen wat onduidelijkheid.

We pikten ook op dat er wat verwarring is over de fruittussendoortjes. Wat 
kan wel en wat niet? Daarover leest u verder meer ( bij de rubriek:  'Wist je 
dat...?' ) én verwijs ik naar het schoolreglement.

We kijken al even vooruit naar 2023. In januari gaan de kinderen van het 
zesde leerjaar skiën, de fluo-actie loopt verder, de leerkrachten krijgen 
nascholing feedback en EHBO, op vrijdag voor de krokusvakantie vieren 
we carnaval en in maart verwelkomen we u graag op ons eetfestijn. 
Genoeg om naar uit te kijken dus!

Fijne feestdagen !
 



Vakantie en vrije dagen
 

   Kerstvakantie: maandag 26 december 2022  t.e.m. zondag 
                                 8 januari 2023

 

   Lokaal verlof: woensdag 25 januari 2023 

   Pedagogische studiedag: woensdag 1 februari 2023  
 

   Krokusvakantie: maandag 20 februari 2023 t.e.m. 
                                    zondag 26 februari 2023

 

Geplande activiteiten 
 

    - Bibbezoek: 16/01/2023: L6A - L6B 
                              18/01/2023: L3 - L4 -L5              

     - Schaatsen: 12/01/2023: Voormiddag: Kleuters ( behalve blauwe klas )  
                              : 20/01/2023: Voormiddag: L5A - L3
                                                        Namiddag: L1
                              : 27/01/2023: Voormiddag: L6A - L6B - L4
                                                        Namiddag: L2

      - Park Aalst: 30/01/2023: Groene klas

      - Medisch onderzoek ( op school ): 31/01/2023: L5

      - Technopolis: 02/02/2023: L4

      - Toneel: 13/02/2023: L1

      - Doedag: 15/02/2023: L6A - L6B

      - Sportdag: 16/02/2023: Voormiddag: Rode en groene klas
                                                    : Namiddag: Blauwe en gele klas

 



Skiklassen 6de leerjaar
 

        - woensdag 18 januari 2023 t.e.m.   
                 dinsdag 24 januari 2023

 

   dinsdag 7 februari 2023 

Oudercontact
      Oudercontact kleuters:

 

Klasnieuws
Wil je graag weten wat er de afgelopen maanden in de klas
te beleven was? Blijf je graag op de hoogte van wat er op school
al dan niet zal doorgaan?
Klik dan op onderstaande knop om rechtstreeks naar het
webportaal te gaan. Van daaruit kan je doorklikken naar de 
weblog van de klas naar keuze.
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ons harde (schoonmaak)werk van vorig schooljaar alweer 
beloond werd met een mooi bedrag? Dankjewel aan alle 
mooimakers van onze school!

Wist je dat...

              Ook dit schooljaar zorgen we met onze school voor een        
              nette school en schoolomgeving. Elke maand is er een klas 
              verantwoordelijk. Deze leerlingen controleren en ruimen 
              het zwerfvuil op, in en rond de school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

we ons blijven inzetten om gezond te eten en te drinken? 
Daarom kiezen we er voor om op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag fruit of groenten als tussendoortje 
mee te brengen. Lust uw kind ( nog ) geen fruit, dan 
tolereren we een boterham met confituur als alternatief. 
Vruchtenmousse of yoghurt eten we thuis. Misschien zijn die 
mousses in zakjes wel even gezond, maar het gaat hem bij 
ons ook over de attitude om fruit ( en vezels ) te eten,  het 
voorkomen van afval, duurzaam omgaan met bronnen.  
Misschien vinden sommigen van u dat dit niet onze taak is, 
maar daar is de overheid een andere mening toegedaan :
wij zijn verplicht om er een gezondheidsbeleid op na te 
houden, wat we ook met overtuiging doen. Laten we er 
samen aan werken in het belang van uw kinderen

 

we ook nog steeds opteren om tijdens de schooluren  
water te dinken ( zonder smaakje )? 

 



Voor het schooljaar 2023-2024 zullen we in de gemeente Denderleeuw 
opnieuw werken met een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen 
van kleuters en lagere school kinderen. 
Kinderen die in het schooljaar 2023-2024 voor de eerste keer naar een 
Denderleeuwse kleuter- of lagere school gaan, moeten zich online 
aanmelden om te kunnen inschrijven via:

                                              aanmelden.denderleeuw.be

Opgelet: 
Ook kinderen geboren in november en december 2021 die pas effectief 
starten met school op 1 september 2024 (schooljaar 2024-2025) moeten 
nu al aanmelden.

Kinderen die vandaag al ingeschreven zijn in een Denderleeuwse school, 
kunnen volgend schooljaar gewoon naar dezelfde school blijven gaan. 
Zij moeten zich niet aanmelden of opnieuw inschrijven.
Wil je je kind inschrijven in een andere school, dan moet je ook online 
aanmelden.

WANNEER MOET JE AANMELDEN?
Er is slechts 1 aanmeldingsperiode: 

                                         van dinsdag 28 februari 2023 (12u) 
                                tot en met dinsdag 21 maart 2023 (16u). 

Het maakt niet uit wanneer je in deze periode aanmeldt voor de 
toewijzing van de school.  Het systeem zal een school toewijzen op basis 
van de voorkeur die je ingeeft. 
Heb je al een broer of zus op school dan krijg je voorrang.
Als de eerste voorkeur van teveel ouders naar dezelfde school uitgaat, 
kijkt het systeem naar de afstand tussen het domicilie adres van het kind 
en de school. Kinderen worden dan toegewezen aan de school dichtstbij 
hun woonplaats.



Samen...
werken w
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