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    Sint-Amandsberg, 2 december 2022 
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 
 

 
Komende activiteiten  

 MA 05/12: bezoek van de Sint en zijn vrienden  

 VR 23/12: kerstrapport LG  
 

Winterfeest  
Dit feest zal doorgaan op VR 16/12 van 17u00 tot 20u00. Het OC zal de schrijfmarathon 
organiseren. Verdere info hebt u reeds ontvangen via een brief.  
 
Fietsen KLS  
Wij merken op dat de fietsen van de kleuters tijdens de naschoolse opvang niet consequent worden meegenomen 
naar huis. Mogen wij u vragen om de fiets van uw zoon/uw dochter mee te nemen naar huis ?  

 
Koffiemoment voor ouders  
Op WOE 07/12 zal een koffiemoment georganiseerd worden door het OC.  
Het koffiemoment zal doorgaan van 8u10 tot 8u25.  
 
Schoolstraat  
Vanuit de school en het OC wordt een warme oproep gedaan voor de Schoolstraat. We zijn op zoek naar (groot)ouders 
die het zien zitten om gemachtigd toezicht te doen tijdens de ochtend:  

 Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  

 Van 8u00 tot 8u30 
Indien we voldoende kandidaturen ontvangen, dan kan er een cursus gemachtigd opzichter georganiseerd worden 
vanuit de politiezone stad Gent. Er dient eveneens een aanvraag te gebeuren bij stad Gent om tijdens de ochtend de 
Schoolstraat te organiseren. Mocht u interesse hebben, gelieve dan een mailtje te sturen naar info@bsdewijzeboom.be  

 
Infosessie Smartschool  
Smartschool is een digitaal schoolplatform, bedoeld ter ondersteuning van de samenwerking tussen  
de school, de leerkrachten en de ouders. Het integreert de communicatie, de administratie en de  
rapportering. Na de kerstvakantie willen wij via dit intern kanaal met alle ouders verder communiceren.  
Om alles vlot te kunnen opstarten, organiseren wij op vrijdag 16 december twee infosessies: 

 Sessie 1 van 15u45 tot 16u15 

 Sessie 2 van 16u15 tot 16u45  
U hoeft niet op voorhand hiervoor in te schrijven. Deze infomomenten zullen doorgaan in de eetzaal van het lager. We 
starten wel stipt met de beide sessies. Dus wees zeker op tijd. Onze ICT-coördinator zal algemene info en uitleg over dit 
communicatieplatform voorzien.  

 
LOP basisonderwijs  
Tijdslijn  

 23 januari 2023 – 3 februari 2023: °2021 broer/zus en kind van  
personeel – inschrijven via de school 

 28 februari 2023 (12u ’s middags) tot 21 maart 2023 (12u ’s middags): aanmelden via de website 
https://meldjeaanbasis.stad.gent   

 18 april 2023 vanaf 12u ’s middags: resultaat bekend aan scholen en ouders 

 24 april 2023 – 15 mei 2023: inschrijven kinderen met toewijzing via de school 

 23 mei 2023 vanaf 9u: start vrije inschrijvingen 
Wie meldt aan?  

 Alle kinderen die geboren zijn in 2021 (die niet inschrijven tijdens de voorrangsperiode broer/zus en 
kind van personeel).  

 Alle kinderen die volgend schooljaar (2023-2024) van school willen veranderen.  
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Inschrijvingen: voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeelsleden  
(kinderen geboren in 2021)  
 

 Voor wie? Voor alle kinderen die in 2021 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 2021) hebben, 
geldt deze inschrijvingsperiode. 

 Wanneer? 23 januari 2023 – 3 februari 2023  

 Hoe?  
Op voorhand wordt een afspraak ingepland om de inschrijving in orde te brengen.  
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.  

 
 

Met vriendelijke groeten,  
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur  
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