
  

 
 

Lid van Scholengroep Gent 
Groenewandeling 80, 9031 Drongen 
Tel: 09/ 226 75 00   - Fax: 09/ 226 92 56           
e-mail: info@bsmijlpaal.be 
website: www.bsmijlpaal.be 

 

 

 
 

Drongen, 20 januari 2023 
 

NIEUWSBRIEF 19 
week van ma 23 januari tot en met vrijdag 27 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 23 januari 2023: kleuterturnen K3, K0; gym L1b, L5 
Di 24 januari 2023: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
Do 26 januari 2023: gym L3, L4, L1a; kleuterturnen K1, K2 
Vrij 27 januari 2023; Gym L6, L2; kleuterturnen K2-3, 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 
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 
 
Maandag 23 januari 2023: L3 naar de Volkssterrenwacht 
Weet u welk weer het is vandaag? Een vraag die de kinderen van het derde 
leerjaar binnenkort vlot in detail zullen kunnen beantwoorden. Ze gaan immers 
op maandag 23 januari naar de Volkssterrenwacht Gent, waar ze alles te weten 
zullen komen over het weer, het werken met weersinstrumenten en het bepalen 
van het weer. Daarnaast krijgen ze ook de kans om door telescopen te turen en 
komen ze wat meer te weten over de invloed die de maan heeft. We vertrekken 
om 8u45 en zijn terug om 15u30. We nemen een rugzakje mee met 
voldoende water, fruit, boterhammen en een gezond tussendoortje. 
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Niet vergeten: zaterdag 28 januari: peuterkijkdag 
Op 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 van 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! 

 
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.  
 
Pasta-avond op 3 februari 2023: hebt u reeds gereserveerd? 
Graag herinner ik er u aan dat we dit schooljaar opnieuw onze traditionele pasta-
avond organiseren, naschools op vrijdag 3 februari. Meer informatie vindt u in de brief 
van vorige week (nieuwsbrief 18). Reserveren kan tot woensdag 25 januari. We heten 
u, de kinderen, familie en vrienden alvast van harte welkom! 

 

Met  vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 
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