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Drongen, 10 februari 2023 
 

NIEUWSBRIEF 22 
week van ma 13 februari tot en met vrijdag 17 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 13 februari 2023: kleuterturnen K3, K0; zwemmen L4, L6 
Di 14 februari 2023: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
Do 16 februari 2023: zwemmen L3, L1; kleuterturnen K2-3, K1, K2 
Vrij 17 februari 2023: gym L5; zwemmen L2; Kleuterturnen K2 
 
 
 
KALENDER januari/februari  2023 
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 
 
Woensdag 15 februari: L2 op uitstap naar de brandweerkazerne te Gent 
Op woensdag 15 februari gaan de leerlingen van het tweede leerjaar op uitstap 
naar de brandweerkazerne van Gent.  Tijdens deze interactieve rondleiding worden 
de kinderen ondergedompeld in de wereld van de brandweer. Er wordt uitleg 
gegeven over de werking van de brandweer, de voertuigen, de materialen en over 
brandpreventie. Dit wordt ongetwijfeld een zowel leuke, als leerrijke ervaring! 
 
Zaterdag 11 februari (10u00 tot 17u00): GO! Explore  
Belangrijk nieuws voor de leerlingen van L5 en van L6! Kom op 11 februari -in 
gezinsverband- naar GO! Explore, dé onderwijsbeurs van Gent. Jullie ontdekken er 
alle scholen van GO! scholengroep Gent onder 1 dak én kunnen er volop proeven van 
de verschillende studiedomeinen in het secundair onderwijs. Weg keuzestress, hallo 
keuzepret! Waar? GO!-campus Gentbrugge, Hazenakker 1, 9050 Gent, open van 
10u00 tot 17u00.  
 
 
 
 
                                                                                                                               → Z.O.Z. 
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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 het in die 
periode gebeurt. 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.  
 
Attesten kinderdagopvang 2022: belangrijk bericht 
Er werd ons pas gemeld dat we voor de attesten (waarmee u de bedragen die u 
betaalt voor de remgelden in de eetzaal en voor de voor- en naschoolse opvang 
fiscaal kan inbrengen) op een nieuwe manier te werk moeten gaan. De fiscale 
attesten voor het boekjaar 2022 moeten elektronisch worden doorgegeven via 
Belcotax-on-web. In functie van deze nieuwe werkwijze, moeten we beschikken 
over het rijksregisternummer van elke betalende ouder (één enkele ouder per 
gezin!). Omdat we deze opdracht pas hebben ontvangen, is er haast bij. Ik vraag u 
dan ook graag, maar met de grootste aandrang, om uw naam en 
rijksregisternummer in te geven via het digitale formulier dat u later vandaag, 
uiterlijk dit weekend, zal ontvangen via de klastitularis van uw kind(eren). U vult uw 
de volledige familienaam en voornaam van uw kind, uw eigen volledige familienaam 
en voornaam en vervolgens de cijfers van uw rijksregisternummer in, zonder spaties, 
punten of koppeltekens, dus bijvoorbeeld niet 12.34.56-789.10, maar wel 
12345678910 (aan elkaar). Deze gegevens moeten door u worden teruggestuurd 
uiterlijk op zondagavond 12/02/23. De gegevens die ons niet hebben bereikt, 
kunnen niet op tijd worden verwerkt, met als gevolg dat er geen fiscaal attest zal 
kunnen worden bezorgd. Dit is zeker geen onwil van onze kant, maar de feitelijke 
tijdsdruk die ons wordt opgelegd. In de marge vermeld ik ook graag dat de fiscale 
attesten uitsluitend worden uitgereikt voor de betaalde facturen. Vb. Als een ouder 
zijn factuur van december 2022 pas betaald heeft in januari 2023, dan worden 
hiervoor geen fiscaal attest uitgeschreven voor het boekjaar 2022. Deze ouder zal 
hiervoor pas voor het boekjaar 2023 (tijdens kalenderjaar 2024) een fiscaal attest 
ontvangen. Dank voor uw begrip en voor uw medewerking. 

 
 

Met  vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 
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