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Drongen, 17 februari 2023 
 

NIEUWSBRIEF 23 
week van ma 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023 

 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
SCHEMA LESSEN LO  
Ma 27 februari 2023: kleuterturnen K3, K0; zwemmen L4, L5 
Di 28 februari 2023: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3 
Do  1 maart 2023 : zwemmen L3, L1; kleuterturnen K2-3, K1, K2 
Vrij 2 maart 2023: gym L5; zwemmen L2; Kleuterturnen K2 
 
KALENDER februari /maart 2023 
ma 20 februari t.e.m. vrij 24 februari 2023: krokusvakantie 
week van 27 februari 2023: oudercontactweek kleuterafdeling 
wo 15 maart 2023: pedagogische studiedag (geen school, geen opvang) 
wo 22 maart 2023: gezond ontbijt L2, L3, L4, L5 & L6 
vrij 24 maart 2023: lenterapport  
zat 25 maart 2023: familie-fotoshoot in de Bostorie (organisatie: oudercomité) 
week van 27 maart 2023: oudercontactweek lagere afdeling 
wo 29 maart 2023: gezond ontbijt kleuterafdeling en L1 
vrij 31 maart 2023: bezoek van de Paashaas 
van ma 3 april t.e.m. zon 16 april 2023: paasvakantie 
 
Ouderfuif ‘FLUO FLASH’ 
Op vrijdagavond 3 maart organiseert ons oudercomité een fuif op ons 
schooldomein -met dj’s- in een voor de gelegenheid ‘flashy’ aangeklede zaal. Het 
oudercomité nodigt alle ouders, leerkrachten, oud-leerlingen en sympathisanten uit. 
Deuren vanaf 20u00. Tickets via bit.ly/fluoflash. U vindt de flyer als bijlage.  
 
FAMILIESHOOT BOSTORIE 
Op zaterdag 25 maart kan u door fotografe Tine Desodt foto’s laten maken van uw 
gezin. Tine is de mama van een twee van onze leerlingen. Geen betere plek dan de 
Bostorie om actieve spontane foto's te maken: een prachtige groene, speelse 
omgeving, die alle kinderen op BS Mijlpaal goed kennen door onze ‘outdoor 
learning’ (de buitenlessen die we er regelmatig organiseren). Het aantal plaatsen is 

beperkt. Boek uw tijdslot via https://bit.ly/familieshoot-bostorie. De opbrengst is 
ten voordele van het Oudercomité en komt dus uiteindelijk ten goede aan de 
schoolwerking.  U vindt de flyer als bijlage.                                                   → Z.O.Z. 
 

http://www.bsmijlpaal.be/
https://bit.ly/familieshoot-bostorie
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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.  
 
Wijziging menu dinsdag 28/03/23 
In plaats van de voor 23 maart voorgestelde seldersoep-bloemkool in kaassaus-
chipolatagevogelte-natuuraardappelen-fruit zal brunoisesoep-preipuree-
gepaneerde vis-vissaus-yoghurt worden geserveerd. Geeft u ons een seintje in geval 
u een maaltijd voor deze dag heeft gereserveerd voor uw kind(eren), maar dit 
gewijzigde menu niet wenst? Bedankt voor uw begrip en voor uw medewerking.  
 
 

Fijne krokusvakantie gewenst 

 
 

Met  vriendelijke groeten 
Vanessa Reygaert 
directeur 

http://www.bsmijlpaal.be/
https://meldjeaansecundair.stad.gent/
http://www.aanmeldensecundairescholen.gent/





