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 Sint-Amandsberg, 10 september 2021 
 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021 
 

HET STARTSEIN IS GEGEVEN! 
 
Woensdag 1 september startte onder vol enthousiasme de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 2021 - 2022. Iedereen 
zag er goed uit. Heel wat kleuters en leerlingen hadden een stralende lach op hun gezicht. Alle ouders waren reuzetrots op 
hun kapoen. Wat was het fijn om iedereen terug te zien. De Wijze Boom kent alweer een gezellige drukke schoolsfeer. We 
willen nogmaals alle ouders bedanken voor het vertrouwen in onze school. Op naar een BOEKENGEK schooljaar!  
 

  
 

Komende activiteiten  

 MA 13/09: sportdag L5 (op verplaatsing naar Heusden)  

 DI 14/09: sportdag L6 (op verplaatsing naar Heusden)  

 DI 14/09: sportdag L3 en L4 (op school)  

 DO 16/09: sportdag L1 en L2 (op school)  

 VR 17/09: Strapdag voor kleuters en lagere school 

 MA 20/09: startmoment (8u30) voor Europese week van de sport onder leiding van onze turnleerkrachten 

 WOE 22/09: toneel ‘Akke Akke Tuut’ om 10u15: K3 

 
Vooropvang  
Er wordt geen toezicht voorzien op de speelplaats van de lagere school voor 8u10. Er is voorschoolse opvang voorzien 
vanaf 7u15 op het kleuterdomein. Kinderen die toch voor het aanvangsuur (8u10) op de speelplaats van het lager 
vertoeven, vallen niet onder de schoolverzekering en worden onmiddellijk doorgestuurd naar de opvang op het 
kleuterdomein.  
 
Tijdig aanwezig zijn op school  
Het is belangrijk dat alle kinderen tijdig aanwezig zijn. Het niet tijdig aanwezig zijn op school, is niet fijn voor de 
klasleerkracht en de klasgenoten. Mogen wij u vragen om uw kind(eren) tijdig te brengen naar school.                       
Alvast bedankt om hiermee rekening te willen houden.  
 
Voorwerpen / reservekledij naamtekenen  
Het is aangewezen om voorwerpen (boterhamdoos, drinkbeker, …) en reservekledij te naamtekenen.  

 
Schooltoelage 
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage 
voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en 
worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. 
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere 
kinderbijslagfonds).  
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Verloren voorwerpen  
Elke maand zal juf Els (opvang lager) de verloren voorwerpen ter hoogte van de refter plaatsen in de hoop dat de 
eigenaar deze komt ophalen. 
Op de kleuterschool mag u gerust de (opvang)juffen aanspreken als uw kind een voorwerp kwijt zou zijn. Dan zullen zij 
u verder helpen.  
 
Facturen  
Binnenkort zal u groene documenten ontvangen:  
- Maximumfactuur  
- Refterbijdrage  
- Zwemmen: L1, L2 en L3 
- Maandelijks wordt de opvang gefactureerd.  
- Maandelijks worden de maaltijden gefactureerd.  
 
Schoolkalender 2021-2022 
Deze ontvangt u digitaal.  
 
Infobrochure 2021-2022 
Deze ontvangt u digitaal.    
 
Muzaïekdagen 2021-2022 
U ontvangt een digitale brief met alle info.  
Bij deelname dient er op voorhand ingeschreven te worden. Opgelet: er zijn 4 Muzaïekdagen maar slechts 2 zullen 
doorgaan op GO! basisschool De Wijze Boom. De overige 2 zullen doorgaan op een andere locatie.   

 
 

Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur  
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