
Kortrijk, 22 augustus 2022 

 

 

 

 

Dag kleuter  

Dag leerling 

 

Deze brief is er eentje heel speciaal voor jou! 

Op donderdag 1 september is het weer zover, want dan start het nieuwe 

schooljaar.  

Jouw juf of meester kijkt er al naar uit om jou te ontmoeten, ze zijn al 

druk in de weer om jouw klas klaar te zetten.   

Twee maanden vakantie zorgden ervoor dat je ook 2 maanden je vrienden 

moest missen. Ook zij zullen ernaar uitkijken om jou terug te zien. 

En er is nog meer nieuws… Bij het binnenkomen zal je zien dat het 

secretariaat een extra ingang kreeg die we gebruiken na 8.30u. en 

13.15u. Ook de opvangklassen kregen een likje verf en zien er heel fris 

uit.  

De eerste schooldag zijn mama en papa samen met jou welkom op de 

speelplaats, waar ze ook even kunnen kennismaken met jouw juf of 

meester. De andere dagen zal je wel opnieuw afscheid moeten nemen aan 

het groene poortje. 

We kijken er alvast naar uit om jou terug te zien en wensen je een fijn 

schooljaar toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag mama’s en papa’s 

 

Momenteel zijn we volop aan het werk om alles klaar te krijgen voor de 

nieuwe start: de klassen worden gezellig en doordacht ingericht, de 

speelplaatsen opgeruimd, nieuwe boeken uit de verpakking gehaald, 

computers op punt gesteld... 

Op 1 september is er uiteraard al ochtend- en avondopvang voorzien en is 
er ook mogelijkheid om op school te eten. De studie start pas op maandag 

5 september. 
 

Zoals gewoonlijk krijgt uw kind de eerste schooldag een bruine omslag 
mee met info en documenten die ingevuld moeten worden.  

We geven reeds mee dat de infoavond voor het kleuter (met uitzondering 

van de peuterklas) zal doorgaan op maandag 5 september en voor het lager 

op dinsdag 6 september. De uitnodiging volgt. 
 

Het vernieuwde schoolreglement vindt u vanaf nu terug op onze website 
(Voor ouders – item schooldocumenten). Graag willen we u een aantal 

belangrijke wijzigingen meegeven: 
 

- Het wettelijk maximumbedrag dat vastgelegd werd voor de 

maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 50 euro en voor een 
kind uit de lagere school 95 euro. Voor meerdaagse uitstappen is er 

wettelijk een maximumbedrag vastgelegd voor de gehele duur van 
het lager onderwijs, dit bedrag bedraagt 480 euro per kind. 

- De maaltijdprijs (soep + hoofdschotel) voor een kleuter bedraagt 
3,50 euro; voor een kind uit het lager 4 euro. Brengt uw kind een 

eigen lunchpakket mee en drinkt het soep of melk op school, dan 
betaalt u 0,50 euro voor een kleuter en 0,75 euro voor een kind uit 

het lager. Het middagtoezicht blijft 2 euro. 
- De avondopvang eindigt stipt om 18.30u. Indien u uw kind(eren) 

later ophaalt, betaalt u 5 euro per kind per begonnen kwartier.  
- Een turn t-shirt met schoollogo kost 10 euro, het fluohesje met 

schoollogo kost 8 euro.  
 

Via deze weg wil ik u ook nog meegeven dat ik vanaf dit schooljaar 

opnieuw voltijds aan de slag ga als directie. 
 

 

Tot binnenkort!                                                                  
De directie 


