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Drongen, 2 september 2022 
 

NIEUWSBRIEF 2 
week van ma 5 september tot en met vrijdag 9september 2022 

 
Beste ouder(s) 
Dag leerlingen 
 
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEMA LESSEN LO  
Ma 05 september: kleuterturnen voor K3, K0 (peuterklas), LO voor L1B, L5 
Di 06 september: kleuterturnen voor K0, K2-3, K1, K3 
Do 08 september: LO voor L3, L4, L1A; kleuterturnen voor K1, K2 
Vrij 09 september: LO voor L6, L2; kleuterturnen voor K2-3, K2 
 

KALENDER SEPTEMBER 
week van 5 september: infoavonden (op uitnodiging klastitularis) 
ma 12 september: schoolfotograaf 
vrij 16 september: Strapdag 
 
 
Maandag 12 september 2022: SCHOOLFOTOGRAAF 
Op maandag 12 september 2022 krijgen we naar jaarlijkse traditie de schoolfotograaf op 
bezoek. Op tijd en met de glimlach naar school komen, is de boodschap. 
 
Administratie  
Mogen we uw aandacht vragen om zeker volgende documenten ingevuld/getekend terug te 
bezorgen aan de school? 

- Ondertekenen akkoord schoolreglement 
- Toedienen medicatie, indien van toepassing 
- Toestemmingsformulier foto’s, video- of audio-opnames  
- Schulderkentenis 

 
Opgelet: voorschoolse opvang betalend tot 8u20 
Vanaf 7u30 openen wij onze schooldeuren. Voor de voorschoolse opvangen vragen wij een 
bedrag van € 0.95. Tot 8u20 is de voorschoolse opvang betalend. 
 

Prijsstijging maaltijden schooljaar 2022-2023 
De prijzen van de maaltijden die wij serveren aan uw kind(eren) zijn dit schooljaar wat 
gestegen. De prijzen van voedingsmiddelen, verpakking, transport en energie stijgen 
systematisch; bepaalde grondstoffen zijn tijdelijk niet beschikbaar. De kosten kunnen niet 
meer worden gedekt met een indexatie en daarom verhoogt onze cateraar zijn tarieven. Dat 
heeft onvermijdelijk gevolgen voor de prijzen van  schoolmaaltijden die wij moeten 
aanrekenen. 

 

 
                                                                                                                                             → Z.O.Z. 
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Hieronder vindt u een overzicht vinden van de nieuwe prijzen: 

• remgeld schoolrestaurant: € 0,40 
• warme maaltijd kleuter:€ 4,00 
• warme maaltijd L1 - L6 : € 4,50 
• de prijs voor een portie soep blijft dezelfde: € 0,60 

Reservatie warme maaltijden en soep oktober 2022 
In bijlage vindt u het menu en een reservatieformulier voor oktober 2022. Mag ik u 
verzoeken om dit reservatieformulier uiterlijk op donderdag 8 september terug te bezorgen 
via de klastitularis van uw kind(eren)? Graag herhaal ik nog even dat u dit 
reservatieformulier uitsluitend dient in te vullen indien uw kind/eren op onregelmatige 
basis warm blijft/blijven eten. Als uw kind/eren dagelijks warm blijft/blijven eten en u dit 
ook zo heeft doorgegeven/zal doorgeven aan de klastitularis, dan mag u huidig formulier 
gewoon negeren. Bedankt voor uw medewerking. 
 
 
 
Het Mijlpaal-team wenst uw kind(eren) een hele fijne en leerrijke tweede schoolweek! 

Met vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 

http://www.bsmijlpaal.be/

