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    Sint-Amandsberg, 26 november 2021 
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 
 

Komende activiteiten  

 Sint en zijn vrienden  

 VR 10/12: Toneel L1 om 10u00 in De Kopergietery: Plastiek Bertrand  

 VR 17/12: alternatief Winterfeest  

 DO 23/12: Kerstrapport LG  

 
VR 03/12 
Aangezien het keukenpersoneel op vrijdag 3 december een verplichte nascholing dient te volgen, zullen er geen warme 
maaltijden / geen soep aangeboden worden.  
 
Gelieve die dag boterhammen mee te geven aan uw zoon / uw dochter.  
 
Geen school  
Er is geen school op vrijdagnamiddag 24 december.  
Gelieve uw kind(eren) te komen ophalen om 12u00.  
Er worden geen warme maaltijden / geen soep voorzien.  
Vanaf 12u00 wordt er geen opvang voorzien.   
 
 
Voorleeskwartiertje  
Op maandag 15 november heeft elke klas een leerkracht op bezoek gehad. Elke leerkracht heeft een verhaaltje 
voorgelezen gedurende een kwartiertje. De kinderen waren enthousiast.  
 
Leestrein / kilometerlezen  

We kregen bezoek van twee ontdekkingsreizigers Germaine en Prospère. Zij hebben een 
groot probleem! Ze willen ver op reis gaan maar hun kilometers zijn op. Gelukkig kunnen 
onze kinderen meehelpen om vele kilometers te verzamelen door massaal te gaan lezen. 
Elk bladzijde telt 1km. Nu is het aan de kinderen om Germaine en Prospère zo ver 
mogelijk te krijgen op de wereldkaart. Benieuwd naar hoe ver ze geraken? Wij ook!  
 

 
 

 
Inschrijvingen: voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeelsleden  
(kinderen geboren in 2020)  

 Voor wie? Voor alle kinderen die in 2020 geboren zijn en die bovendien ook al een broer/zus schoollopen 
hebben in GO! basisschool De Wijze Boom. Ook voor personeelsleden die een kindje (geboren in 2020) hebben, 
geldt deze inschrijvingsperiode.  

 Wanneer? 17 januari 2022 - 28 januari 2022  

 Hoe?  
U zal nog geïnformeerd hoe de inschrijvingen georganiseerd zullen worden. Dit is 
afhankelijk van de coronamaatregelen.  
 

 Via mail en telefoon kan u juf Naomi bereiken:  
09/218.86.76  
naomi.van.de.walle@bsdewijzeboom.be  
 

 Ter info: Wij hebben een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en het 
rijksregisternummer. Gelieve een kopie van de ISI+-kaart, Kids-ID of briefje mutualiteit te voorzien.  
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LOP Gent basisonderwijs (+ Merelbeke)  
Gewoon onderwijs 
Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 

 17-28 januari 2022: inschrijven kinderen °2020 met voorrang broer/zus en kind van personeel  

 16 februari 2022 (12u ’s middags) tot 16 maart 2022 (12u ’s middags) : aanmelden via 
https://meldjeaanbasis.gent.be   

 28 maart 2022: bekendmaken van de resultaten aan de ouders en scholen 

 29 maart 2022 tot 4 mei 2022: inschrijven kinderen met een toewijzing uit de aanmeldingsprocedure 

 Vanaf 6 mei 2022: start vrije inschrijvingen 

 
 

Kerstvakantie  
Van MA 27/12/2021 t.e.m. VR 07/01/2022 is het kerstvakantie. Na een lange periode hard te hebben gewerkt, wensen 
wij uw zoon/dochter een deugddoende vakantie toe. Wij verwachten uw zoon/dochter terug op school op maandag                  
10 januari 2022.  
 

 
 
Met vriendelijke groeten,  
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur  
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