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Sint-Amandsberg, 27 juni 2022 
 

NIEUWSBRIEF EINDE SCHOOLJAAR  
 
Beste ouder(s) en kinderen  
 
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de volgende info:  
 
Andere keuze LBV  
Mocht uw zoon/uw dochter een andere keuze LBV (levensbeschouwelijk vak) wensen: gelieve dan zo snel mogelijk het 
aanvraagdocument op te halen op het secretariaat. Dit aanvraagdocument dient voor 30/06 terugbezorgd te worden 
aan juf Naomi of juf Evelyne. Na 30/06 is het niet meer mogelijk om een andere keuze LBV aan te vragen.  
 
Laatste schooldag (tot 12u00)  
DO 30/06 

 Er is voorschoolse opvang voorzien van 7u15 tot 8u15 

 Er is geen naschoolse opvang meer voorzien na 12u00 

 Er wordt gevraagd om uw zoon/uw dochter te komen ophalen om 12u00 
 

Bereikbaarheid secretariaat 
Wij zijn op onderstaande uren telefonisch bereikbaar op het nummer 09/218.86.76  
 
Tijdens de zomervakantie: 

- op 1, 4 en 5 juli 2022:  

 9u00 tot 11u45 

 13u30 tot 15u15  
- van 16 tot en met 19 augustus 2022:  

 9u00 tot 11u45 

 13u30 tot 15u15 (woensdagnamiddag niet) 
- van 22 tot en met 26 augustus 2022:  

 9u00 tot 11u45 

 13u30 tot 15u15 (woensdagnamiddag niet) 
- op 29, 30 en 31 augustus 2022:  

 9u00 tot 11u45 

 13u30 tot 15u15 (woensdagnamiddag niet)  
 
Infomoment 
Maandag 29 augustus 2022   

 peuters en K1, K2, K3 om 18u00  

 L1, L2, L3 om 19u00  

 L4, L5, L6 om 20u00  

 Info volgt nog via mail.  
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Vakantieregeling en vrije dagen: schooljaar 2022-2023  
- Vrijdag 7 oktober 2022: pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen)   
- Maandag 10 oktober 2022: facultatieve vrije dag  
- Maandag 31 oktober 2022 t.e.m. vrijdag 4 november 2022: herfstvakantie  
- Vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand (geen school)  
- Maandag 26 december 2022 t.e.m. vrijdag 6 januari 2023: kerstvakantie 
- Woensdag 8 februari 2023: pedagogische studievoormiddag (geen school voor de kinderen)  
- Maandag 20 februari 2023 t.e.m. vrijdag 24 februari 2023: krokusvakantie  
- Maandag 3 april 2023 t.e.m. vrijdag 14 april 2023: paasvakantie  
- Maandag 1 mei 2023: Dag van de arbeid (geen school)  
- Dinsdag 2 mei 2023: pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen)   
- Donderdag 18 mei 2023: O.-L.H. Hemelvaart (geen school)  
- Vrijdag 19 mei 2023: brugdag  
- Maandag 29 mei 2023: Pinkstermaandag (geen school) 
- Dinsdag 30 mei 2023: facultatieve vrije dag  
 

Activiteiten september: schooljaar 2022-2023 
- Donderdag 8 september: sportdag L5 en L6 
- Vrijdag 16 september: Strapdag  
- Vrijdag 23 september:  

 Tuinfeest KLS: in samenwerking met het oudercomité: info volgt nog bij het begin van het 
nieuwe schooljaar  

 Kinderfuif LG: 17u00 tot 20u00: info volgt nog bij het begin van het nieuwe schooljaar  
- Zondag 25 september: OC Refugee Walk  

 
Voor- en naschoolse opvang: schooljaar 2022-2023    
Kinderen hoeven niet op voorhand ingeschreven te worden om deel te nemen aan de opvang.  
 

Voorschoolse opvang op MA, DI, WOE, DO en VR 
 
 - 7u15 tot 8u15 
- Te bereiken via de poort aan de Wijmakker 
- Deze opvang gaat door in de kleine zaal op het kleuterdomein.  
- Opgelet: om 8u10 zullen de lagere schoolkinderen onder begeleiding van de opvangleerkracht de oversteek 
van het kleuter- naar het lager domein maken. 
 

Naschoolse opvang op MA, DI, DO en VR 
 
- 15u30 tot 18u00 
- Ophalen via de poort Wijmakker (kleuterschool)  
- Ophalen via de poort aan de refterzijde (lagere school)  
 

Naschoolse opvang op WOE:  
 
- Deze gaat door op het kleuterdomein 
- 12u00 tot 18u00 
- Ophalen via de poort Wijmakker 
- Opgelet: om 12u15 zullen de lagere schoolkinderen onder begeleiding van een leerkracht de oversteek van 
het lager- naar het kleuterdomein maken. 
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De telefoonnummers van de opvang blijven behouden:  

- KLS  0492/66.13.24 

- LG  0473/25.68.90   
 
De prijs voor de voor- en naschoolse opvang wordt aangerekend per beginnend halfuur. Hiervoor zal u op het 
einde van het schooljaar 2022-2023 ook een fiscaal attest ontvangen. U kan de kosten voor opvang inbrengen 
in uw belastingen. Vanaf 3 kinderen is het jongste kind gratis bij gezamenlijke deelname aan dezelfde opvang 
op dezelfde locatie. 
 
Naschoolse activiteiten: schooljaar 2022-2023    
Maandag: Chinese lessen voor L1 tot L6  
Meer info kan u terugvinden via de inschrijvingsstrookjes.   
 
Dinsdag: Tekenlessen voor L1 tot L6 
De laatste dag om je online in te schrijven is vrijdag 30 september. 
Tijdstip: 16u20 tot 18u00  
 
Het stappenplan om digitaal in te schrijven kan je terugvinden op volgende website www.academiegent.be  
Voor verdere vragen kan u contact opnemen via: 09/233.58.26 OF acbk@onderwijs.gent.be  
 
Dinsdag / Donderdag: Typ 10 lessen voor L4, L5 en L6  
Meer info kan u terugvinden via de flyer.  
 
Woensdag: sportsnacklessen voor L1, L2 en L3 
Tijdstip: 13u30 tot 14u30 
Start op WOE 05/10, einde op WOE 14/12  
Meer info zal u ontvangen bij de start van het nieuwe schooljaar.  
 
Jaarthema: schooljaar 2022-2023 
Zie bijgevoegde flyer.  
 
Middageten: schooljaar 2022-2023   

Vanaf maandag 19 september is er de mogelijkheid om warm te eten/soep 
te drinken. Deze zullen besteld worden bij het cateringbedrijf Agape. Bij het 
begin van het nieuwe schooljaar zal u een keuzeformulier ontvangen om in 
te vullen.  
 
Indien uw zoon/uw dochter over de middag blijft eten op school, dan wordt 
er remgeld aangerekend. De verrekening hiervan gebeurt via facturatie.              

De bijdragen voor remgeld zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen met een door de school jaarlijks uit te reiken attest 
bij de belastingaangifte worden ingebracht.  
 
Zomervakantie  
De zomervakantie zullen we gebruiken om onze batterijen op te laden zodat we op 
donderdag 1 september 2022 met volle energie, enthousiasme en inzet aan een nieuw 
schooljaar kunnen beginnen.  
Wij wensen jullie allen een fijne en deugddoende vakantie toe!  

 
 
Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde  
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