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Drongen, 23 december  2022 

NIEUWSBRIEF 17 
week van ma 9 januari tot en met vrijdag 13 januari 2023 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SCHEMA LESSEN LO  
Ma 9 januari 2023: kleuterturnen K3, K0; gym L1a, L5 
Di 10 januari 2023: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
Do 12 januari 2023: gym L3, L4, L1b; kleuterturnen K1, K2 
Vrij 13 januari 2023: gym L6, L2; kleuterturnen K2-3, K2 
 
KALENDER januari 2023 
van ma 26 december t.e.m. vrij 6 januari 2023: kerstvakantie  
ma 8 januari 2023: instapdag nieuwe kleuters  
zat 14 januari 2023: peuterkijkdag (van 9u30 tot 11u30) 
ma 16 januari 2023: vergadering oudercomité 
zat 28 januari 2023: peuterkijkdag (van 9u30 tot 11u30) 

 
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.  

 
Terugblik op ons Winterfeest (vrijdag 16 december) 
Bent u het met ons eens dat ons Winterfeest erg geslaagd was? Ons lijkt het dat ons 
Winterfeest bij werkelijk iedereen -klein, groot, jong, oud- stevig heeft gescoord! 
Met oprechte dank aan ons oudercomité, voor de leuke initiatieven, de gezellige 
sfeer en de erg geslaagde uitwerking van alle creatieve ideeën. De opbrengsten van 
de kerstmarkt met de kraampjes vol fraais, dat onze leerlingen in de klassen voor u 
hadden gemaakt en de winst op de verkoop van drankjes en hapjes, zullen door het 
oudercomité worden aangewend om de goede werking van onze school financieel 
te blijven ondersteunen.                                                                                       → Z.O.Z. 
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U kan bijvoorbeeld denken aan de gedeelde financiering van de vele didactische 
uitstappen die onze leerlingen maken, schooljaar in, schooljaar uit. Naast het feit dat 
het ons oprecht blij maakt dat u zich massaal goed blijkt te hebben geamuseerd, wil 
ik in de kantlijn graag vermelden dat alle steun ten voordele van onze school erg 
belangrijk is en blijft. Veel dank dus, voor alles wat u aankocht of heeft 
geconsumeerd en nogmaals een dikke dankjewel aan ons gewaardeerde 
oudercomité, voor zijn onvermoeibare inzet en enthousiasme. 
 
Controleert u regelmatig de gymspullen van uw kind(eren)? 
Juf Tine, onze leerkracht LO, vraagt of u op geregelde tijdstippen de turnkledij wil 
checken. Veel schoentjes/schoenen passen immers niet meer of worden reeds thuis 
aangetrokken om de schooldag te beginnen, op dagen dat er gymlessen zijn.  Juf 
Tine vraagt om de gymspullen steeds in een aparte turnzak te stoppen. Inhoud: 
schoolpolo, sportbroek en sportschoenen + elastiek voor leerlingen met lange haren 
(dit staat ook in ons schoolreglement vermeld). Kinderen die niet in orde zijn, 
kunnen niet deelnemen aan de lessen LO en dus niet meesporten ! 

Veterdiploma 
De leerlingen van de eerste graad kregen vorige week het veterstrikken aangeleerd, 
of even opgefrist. Elk kind kreeg een stappenplan mee naar huis om te oefenen. Na 
de vakantie oefenen wij nog even verder en zal iedereen die de schoen van juf Tine 
kan strikken, een veterdiploma in de wacht slepen. Oefenen dus! 

Fijne vakantie gewenst! 
 

 
 

Met  vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 
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