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Drongen, 13 januari 2023 
 

NIEUWSBRIEF 18 
week van ma 16 januari tot en met vrijdag 20 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 16 januari 2023: kleuterturnen K3, K0; zwemmen L4, L6 
Di 17 januari 2023: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
Do 19 januari 2023: zwemmen L3, L1; kleuterturnen K2-3, K1, K2 
Vrij 20 januari 2023: gym L5; zwemmen L2; Kleuterturnen K2 
 
 
KALENDER januari/februari  2023 
zat 14 januari 2023: peuterkijkdag (van 9u30 tot 11u30) 
ma 16 januari 2023: vergadering oudercomité 
zat 28 januari 2023: peuterkijkdag (van 9u30 tot 11u30) 
ma 23 januari 2023: start inschrijvingsperiode broer/zus 
wo 1 februari 2023: instapdag nieuwe peuters 
vrij 3 februari 2023: pasta-avond 
do 9 februari 2023: dikke truiendag 
zat 11 februari 2023: GO! Explorebeurs 
ma 13 februari 2023: vergadering oudercomité 
vrij 17 februari 2023: carnaval 
ma 20 februari t.e.m. vrij 24 februari 2023: krokusvakantie 
week van 27 februari 2023: oudercontactweek kleuterafdeling 
 
Niet vergeten: zaterdag 14 januari: peuterkijkdag 
Zaterdag 14 januari 2023 organiseren wij voor ouders wiens kleuter nog dit schooljaar 
of in de loop van volgend schooljaar de eerste pasjes zal zetten in onze 
kleuterafdeling, een ‘peuterkijkdag’. Hiermee bieden wij hen de gelegenheid om 
kennis te maken met de juffen van de jongste kleuters (juf Els, juf Kathy en juf Jolien) 
en met de werking van de school. Afspraak in onze kleuterafdeling, in de klas van juf 
Kathy en juf Jolien (paviljoen Merlijn) op zaterdag 14 januari  (9u30-11u30). Kent u 
zelf nog ouders die voor hun kleuter(s) op zoek zijn naar een fijne school? We 
verwelkomen ze graag! 

 

 

 
                                                                                                → Z.O.Z. 
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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.  

 
Reservatie warme maaltijden en soep februari 2023 
In bijlage vindt u het menu en een reservatieformulier voor februari 2023. Mag ik u 
verzoeken om dit reservatieformulier uiterlijk op maandag 16 januari terug te 
bezorgen via de klastitularis van uw kind(eren)? Even herhalen 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 aan de klastitularis, dan mag u 
huidig formulier negeren. Bedankt voor uw medewerking. 
 
Spaghettiavond op 3 februari 2023 
Met veel plezier kan ik u meedelen dat we dit schooljaar opnieuw onze traditionele 
spaghettiavond mogen/kunnen organiseren (in de kantlijn: herinnert u zich de vele 

beperkingen die de coronapandemie vorige schooljaren teweegbracht     ?) Meer 
info leest u in de brief die u als bijlage vindt. Deze brief -met reservatieformuliertje en 
een beschrijving van de betalingsmodaliteiten- wordt vandaag ook op papier 
meegegeven aan uw kind(eren). We heten u, de kinderen, familie en vrienden alvast 
van harte welkom! 

 
 

Met  vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 

http://www.bsmijlpaal.be/
mailto:info@bsmijlpaal.be
http://www.meldjeaan.be/
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Uitnodiging pasta-avond 
 
Beste ouder(s) 
 
Zin in een lekker pastagerecht, samen met vrienden en 
familie? Houd dan 3 februari 2023 vrij: wij organiseren 
voor u een gezellige tafelavond, met smakelijke pasta’s.  
 
U kiest uit een aantal pastaklassiekers, die door iedereen worden geapprecieerd: een 
traditionele spaghetti bolognaise (met rundsgehakt), een vegetarische spaghetti vol 
groenten, een romige spaghetti met ham en kaassaus en een rijkelijk gevulde lasagne. 
 
De liefhebbers van zoete desserten kunnen nadien smullen van een smeuïge chocomousse 
en/of een ambachtelijk bereide rijstpap. 
 
U geniet van dit lekkers aan een zacht prijsje: volwassenen betalen 15 euro, kinderen vanaf 
het eerste leerjaar betalen 10 euro, kinderen uit de kleuterklas betalen 5 euro. Van onze 
dessertjes kan u smullen voor 4 euro. 
 
U kan op 2 verschillende tijdstippen eten. De eerste shift loopt van 17u30 tot 19u00; de 
tweede shift van 19u00 tot 20u30. Nog een gaatje na het eten? Zin om de avond verder door 
te brengen in gezelschap van uw tafelgenoten, oude of nieuwe vrienden? Onze ‘Caffè 
Italiano’ schenkt digestieven tot 22u00. 
 
Een Italiaanse avond met een meerwaarde! 
Met de opbrengst van deze avond willen we graag de bibliotheken van zowel de 
kleuterklassen als de klassen van de lagere afdeling verder uitbreiden. We voorzien daarom 
ook een tombola, met een hoofdprijsuitreiking om 19u30 en om 21u00. 
 
U kan inschrijven door het formulier op de ommezijde terug te bezorgen via de leerkracht 
van uw kind(eren), uiterlijk op 25/01/2023. U bent ingeschreven van zodra wij uw betaling 
hebben ontvangen via overschrijving. Het is belangrijk dat wij uw overschrijving tijdig kunnen 
registeren. Vooraf inschrijven is werkelijk noodzakelijk, net zoals het vermelden van een 
correcte mededeling bij uw betaling. 
Overschrijven doet u op volgend rekeningnummer:  

• BE69 0015 1782 5078 

• Naam begunstigde: Basisschool Drongen 

• Mededeling: PASTA + NAAM LEERLING  
 

Wij hopen enthousiast op een talrijke aanwezigheid. Breng gerust familie, vrienden of 
kennissen mee. We ontvangen hen met evenveel plezier! Indien u niet aanwezig kan zijn, 
maar toch graag uw steentje wil bijdragen, kan dat door een steunkaart te kopen voor € 4.             
→ 
 

http://www.bsmijlpaal.be/
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Heel graag tot dan! 
Met vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert,directeur 
 

Inschrijvingsformulier 
 
Naam: ……………………………………………………………., ouder van ………………………………………………… 
 
uit klas …………………… 
 

Gewenst eetmoment (aankruisen aub):  □ 17u30  □ 19u00 

 

 Volwassene Lager schoolkind Kleuter 

Spaghetti bolognaise 
(à volonté) 

…… x € 15 …… x € 10 …… x € 5 

Vegetarische 
spaghetti 

(à volonté) 
…… x € 15 …… x € 10 …… x € 5 

Spaghetti ham-
kaassaus 

(à volonté) 
…… x € 15 …… x € 10 …… x € 5 

Lasagne  
(1 portie) 

…… x € 15 …… x € 10 …… x € 5 

Chocomousse  
(1 portie) 

…… x € 4 …… x € 4 …… x € 4 

Rijstpap  
(1 portie) 

…… x €  …… x € 4 …… x € 4 

 

Steunkaart …… x € 4  

 

TOTAAL te betalen: € ………  

 

Inschrijven en betalen kan tot woensdag 25 januari 2023. 
Overschrijven doet u op volgend rekeningnummer:  

• BE69 0015 1782 5078 

• Naam begunstigde: Basisschool Drongen 

• Mededeling: PASTA + NAAM LEERLING 

http://www.bsmijlpaal.be/

