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Broederlijk Delen  

Op vrijdag  2 april  organiseren we met heel de school een “sobere maaltijd”.  

Alle kinderen blijven dan op school eten en de soepeters gaan die dag geen soep eten.  

De slapertjes worden door de opvang opgehaald om 12u30. De kinderen betalen hier-

voor 2 euro. De opbrengst hiervan is ten voordele van Broederlijk Delen.  

Wij danken jullie, kinderen, ouders en leerkrachten voor jullie enthousiaste medewer-

king!  

Instapdata 

Er zijn nog 2 instapdata waarop je kind voor het eerst naar school mag 

gaan: 

-  Na de paasvakantie (19-04) voor kinderen geboren voor 20-10-2018 

- Na Hemelvaart (17-05) voor kinderen geboren voor 18-11-2018 

 

Op maandag 29 maart organiseren wij een kijkmoment van 15.30u—

16.30u.  Omwille van de coronamaatregelen vragen wij u wel hiervoor 

in te schrijven.  Meer informatie hierover en inschrijven is mogelijk via 

volgende link: 

https://forms.gle/6jsG1itrdBSA9MHy7  

  

Schoolfeest 

Op zaterdag  8 mei 2021 staat ons jaarlijks schoolfeest gepland. Net als vorig school-

jaar zijn we helaas genoodzaakt dit feest te annuleren omwille van de pandemie.   

Daarom gingen we op zoek naar een leuk alternatief. 

Op woensdag 5 mei (Vostert) en donderdag 6 mei (Bree) willen we een feestelijke 

sponsorlooptocht organiseren.  

 

Hoe en wat er die dag voor onze kinderen te gebeuren valt, zal u na de paasvakantie 

vernemen. We kunnen al verklappen dat de werkgroep van het schoolfeest alvast hard 

aan het werk is, om er een mooie dag van te maken.  

https://forms.gle/6jsG1itrdBSA9MHy7
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Fiscaal attest middagtoezicht 

Deze week ontvangen alle kleuters en leerlingen, die in het kalenderjaar 2020 

meer dan €8 betaalden voor het middagtoezicht, een fiscaal attest. We willen 

er de aandacht op vestigen dit attest zorgvuldig te bewaren en bij uw belas-

tingaangifte te voegen. 

In principe ontvangt u per kind één attest. Voor gescheiden ouders die gedeel-

telijk betalen, kan de school  een A- en B-attest opmaken na inlevering van het 

originele attest op het secretariaat. Gelieve dan de school een document te be-

zorgen met vermelding van naam, voornaam, adres en betaald bedrag per ou-

der. Dit formulier dient door beide ouders ondertekend te zijn.  

Belangrijke data 

 Woensdag 31 maart: pedagogische studiedag 

Onze kinderen hebben een dagje vrijaf.  

 

 Vrijdag 2 april: 

 Sobere maaltijd 

 Klasviering in het kader van de Vasten en 

Goede Vrijdag 

(Onze schoolviering in de kerk kan helaas ook niet doorgaan) 

 

De paasvakantie start vrijdag 2 april om 15u10 en het derde trimester start 

op maandag 19 april.  

Vrije dagen schooljaar 2021-2022 

 

       - woe 6 oktober: pedagogische studiedag 

       - vrij  12 november: lokale verlofdag (verlengd  

          weekend)  

       - ma 6 december: pedagogische studiedag 

       - woe 26 januari: lokale verlofdag 

       - woe 25 mei: lokale verlofdag (woensdag voor het  

          Hemelvaartweekend)  


