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Drongen, 27 januari 2023 
 

NIEUWSBRIEF 20 
week van ma 30 januari tot en met vrijdag 3 februari 2023 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEMA LESSEN LO  
Ma 30 januari 2023: kleuterturnen K3, schaatsen L3 & L4,  zwemmen L5 
Di 31 januari 2023: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
Do 2 februari 2023: schaatsen L6 & L1, kleuterturnen K0, K1, K2, K2-3 
Vrij 3 februari 2023: schaatsen L2, &L5, kleuterturnen K2 
 
KALENDER januari/februari  2023 
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: Dikketruiendag 
zat 11 februari 2023: GO! Explorebeurs (info volgt) 
ma 13 februari 2023: vergadering oudercomité 
vrij 17 februari 2023: carnaval 
ma 20 februari t.e.m. vrij 24 februari 2023: krokusvakantie 
23 januari - 3 februari 2023: voorrangsperiode  (broer- zus)inschrijvingen nieuwe 
peuters  
week van 27 februari 2023: oudercontactweek kleuterafdeling 
 
Week van 30 januari: schaatsweek in de lagere afdeling 
Deze week gaan alle leerlingen van de lagere afdeling schaatsen.  

maandag 30 januari 2023 : L3 en L4 
donderdag 2 februari 2023: L6 en L1 
vrijdag 3 februari 2023: L2 en L5 
 

We vergeten niet om die dag volgende benodigdheden in een sporttas mee te nemen: 
handschoenen (verplicht!), muts, sjaal en warme kledij, een paar dikke (ski)kousen of een 
tweede paar sokken, reservebroek of skibroek, koek en drankje. De activiteit bedraagt 3,50 
euro. Dit bedrag zal via de maximumfactuur worden verrekend. Het oudercomité neemt 2 
euro per leerling voor zijn rekening, waarvoor dank. Leerlingen die normaal over de middag 
thuis gaan eten, worden tijdig terug op school verwacht.  
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Niet vergeten: zaterdag 28 januari: peuterkijkdag 
Zaterdag 28 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 28 januari  (9u30-11u30). Kent u 
zelf nog ouders die voor hun kleuter(s) op zoek zijn naar een fijne school? We 
verwelkomen ze graag! 
 
Pasta-avond: inschrijvingen nog mogelijk tot wo 3 februari 2023 
Voor de late beslissers kan er nog ingeschreven worden voor de shift van 19u00. De 
shift van 17u30 is volledig volzet. Inschrijven is nog mogelijk tot uiterlijk woensdag 3 
februari 2023.  
 
Inschrijvingen BS Mijlpaal 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.  
 
Binnenkort kan u aanmelden voor een secundaire school 
Tussen 27 maart (9 uur) en 21 april (16 uur) 2023 kan u uw kind aanmelden voor een 
secundaire school op https://meldjeaansecundair.stad.gent/. Aanmelden kan zowel 
voor 1A als 1B (in het gewoon onderwijs en in het buitengewoon onderwijs OV4 – 
type 9). Op welke dag of uur u aanmeldt, is niet van belang, zolang u dat maar doet 
tussen 27/03 en 21/04. Als u niet aanmeldt, kan u uw  kind pas vanaf 16 mei (9 uur) 
2023 inschrijven in een school met nog vrije plaatsen. Het aantal scholen met vrije 
plaatsen zal op dat moment beperkt zijn. 
Duid meerdere scholen aan en zet ze in volgorde van voorkeur. Meerdere scholen 
aanduiden vermindert de kans op een plaats in de school van voorkeur niet.  
Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent.  
 

Met  vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 
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