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Drongen, 16 december  2022 

 
NIEUWSBRIEF 16 

week van ma 19 december  tot en met vrijdag 23 december 2022 
 

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

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
SCHEMA LESSEN LO  
Ma 19 december: kleuterturnen K3, K0; zwemmen L4, L6 
Di 20 december: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
Do 22 december: zwemmen L3, L1; kleuterturnen K2-3, K1, K2 
Vrij 23 december: gym L5; zwemmen L2; kleuterturnen K2 
 
KALENDER december 2022 
week van ma 19 december: oudercontactweek lagere afdeling. U ontvangt een 
uitnodiging via de klastitularis van uw kind. 
vrij 23 december 2022: winterrapport 

 
Inschrijvingen schooljaar 2023-2024 
Is uw kind geboren in 2021 en heeft het een broer/zus in onze school? Dan kan u inschrijven 
voor het schooljaar 2023-2024 in de periode 23 januari - 3 februari 2023. U kan daartoe ná 
de kerstvakantie inschrijvingsdocumenten aanvragen door een e-mail te sturen naar het 
schoolsecretariaat ( info@bsmijlpaal.be ). Vervolgens dienen deze documenten ingevuld en 
ondertekend terug te worden bezorgd, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs 
van uw kind (ISI+ of SIS-kaart). 
Overigens kunnen alle andere kinderen (t.t.z. degenen die geen broer/zus hebben op onze 
school) worden ingeschreven voor het schooljaar 2023-2024 d.m.v. aanmelding van het kind 
via de website http://www.meldjeaan.be, vanaf 28 februari (12u00 's middags) tot 21 maart 
(12u00 's middags) 2023.  
Zit uw kind in de kleuterklas en gaat het volgend schooljaar naar het eerste leerjaar in onze 
school? Dan hoeft u uw kind niet aan te melden.  

 
week van 19 december 2022 
Voor alle klassen van de lagere afdeling, behalve voor de klassen L6A en L2, gaan de 
oudercontacten door in de week van 19 december. De oudercontacten voor de 
klassen L6A en L2 gaan door ná de kerstvakantie. 

Met  vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 
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