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    Sint-Amandsberg, 5 september 2022 
 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 
 

HET STARTSEIN IS GEGEVEN!  
 

 

Donderdag 1 september startte onder vol 
enthousiasme de eerste schooldag van het nieuwe 
schooljaar 2022-2023.  
 
Héél 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! 

 
AANKOMENDE ACTIVITEITEN  
 
Donderdag 8 september: sportdag L5 en L6 
Vrijdag 16 september: Strapdag  
Zondag 25 september: OC Refugee Walk  
Vrijdag 30 september:  

 15u30: Tuinfeest KLEUTERS in samenwerking met het oudercomité  

 17u00 – 20u00: Kinderfuif LAGER 
 

 

OPVANG  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meester Karel, juf Els, juf Betül, juf Eveline en juf Ellen 
van links naar rechts 

 
 
Vooropvang  
 
Er is voorschoolse opvang voorzien vanaf 7u15 op het kleuterdomein. Er wordt geen toezicht voorzien op de speelplaats 
van de lagere school voor 8u10. 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. 
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Naschoolse opvang  
 
Kleuterschool  
Gelieve bij het ophalen van uw kind(eren) u aan te melden bij de opvangjuf of opvangmeester aan de kleine zaal. 
Dit voor de registratie. U kan de opvang bereiken via het gsm-nummer 0492/66.13.24   

 
Lagere school  
Gelieve bij het ophalen van uw kind(eren) u aan te melden bij de opvangjuf aan de overdekte zaal.  
Dit voor de registratie. U kan de opvang bereiken via het gsm-nummer 0473/25.68.90  

 
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)juf of opvangmeester aanspreken als uw kind een voorwerp kwijt zou zijn. 
Dan zullen zij u verder helpen.  
 
SCHOOLUREN  
Aanvangsuur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag = 8u25 
Einduur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag = 15u20  
Einduur op woensdag = 12u00  
 
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.  

 
SCHOOLKALENDER 2022-2023 
Deze heeft u reeds digitaal ontvangen.  
 
INFOBROCHURE 2022-2023 
Deze ontvangt u digitaal.    
 
MUZAÏEKDAGEN 2022-2023 
Tijdens de facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen (zie schoolkalender) zal Muzaïek opvang aanbieden:  

 Vrijdag 7 oktober 2022  

 Maandag 10 oktober 2022 

 Woensdag 8 februari 2023 

 Dinsdag 2 mei 2023 

 Dinsdag 30 mei 2023 

 
Binnenkort zal u meer info hieromtrent ontvangen. Inschrijven zal rechtstreeks via Muzaïek gebeuren.  
 
 
Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur  
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