
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 1 – 02/09/2022 

Onze nieuwsbrief wordt elke week in de loop van vrijdag doorgemaild. U kan onze 

nieuwsbrief ook nog steeds raadplegen via onze website. 

1. Foto’s website. 
Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s . Dit zal niet meer gedetailleerd 

vermeld worden op de nieuwsbrief.  

 

2. Woensdag is fruitdag! 

Iedere woensdag is het fruitdag in onze school! We laten onze koek thuis en vervangen die door 

een heerlijk stukje fruit naar keuze. De kleuterjuffen vragen om het fruit reeds thuis te schillen 

en in een plastieken doosje te steken. Een halve appel is vaak al genoeg voor een kleuter. 

 

3. Infoavonden.  

U bent van harte welkom op de infoavond in de klas van uw kind. 

Op deze infoavond vertelt de leerkracht u wat meer over onze school en de specifieke werking 

in de klas/het leerjaar. U kan ook terecht met al uw vragen. 

                                                                                           

Maandag 5 september 

om 20u.00 : 1ste en 2de leerjaar 

Dinsdag 6 september 

om 19u.00 : Instapklas, 1KA, 1KB 

om 20u.00 : 5de en 6de leerjaar 

Woensdag 7 september 

om 20u.00 : 3de en 4de leerjaar 

Donderdag 8 september 

om 19u.00 : 2KA en 2KB, 

om 20u.00 : 3KA en 3KB 

 

3. Nieuws van de leerkrachten. 

De leerkrachten zullen per mail laten weten of jullie kind iets moet meebrengen naar school. We 

werken aan een nieuw communicatieplatform via Questi en hopen dit in orde te hebben voor de 

herfstvakantie. 

 

4. Viering begin van het schooljaar.  

In een volgende nieuwsbrief zullen wij u de data van onze vieringen (begin schooljaar, kerst, einde 

schooljaar) meedelen. 

 

 

           z.o.z. 



5. Zwemmen voor alle leerlingen van de lagere school. 

Volgend schooljaar gaan alle kinderen van de lagere school weer zwemmen. 

Alle klassen gaan zwemmen in het zwembad van Hoogstraten. De kinderen zwemmen van 13u.30 tot 

14u.15. De bus vertrekt aan de school om 13u.00. De kosten voor het zwemmen komen op de 

schoolrekening en bedragen € 7 per zwembeurt (inkom en vervoer).  

Data zwemmen 

2de leerjaar A/B   5/12/26 september 2022 

10/17/24 oktober 2022 

3de leerjaar A/B   7/14/21/28 november 2022 

5/12/19 december 2022 

5de leerjaar A/B   9/16/23/30 januari 2023 

     6/13/27 februari 2022 

4de en 6de leerjaar A/B  6/13/20/27 maart 2023 

17/24 april 2023 

1ste  leerjaar    8/15/22 mei 2023 

5/12/19/26 juni 2023 

 

Dus het 2de leerjaar gaat al zwemmen op maandag, 5 september. Vergeet jullie zwemgerief 

niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur aan de school! 

 

 

6. Turnuniform. 

We hebben sinds vorig jaar nieuwe turnshirts op school en we zijn gestart met het 1ste leerjaar.  

De kinderen van hogere leerjaren dragen dus nog de “oude” pakjes. 

Het nieuwe t-shirt kost € 7,50 en de turnbroekjes nog altijd € 7,50. Heeft je kind toch nog een 

nieuw t-shirt nodig en zit het niet in het 1ste leerjaar of 2de leerjaar kan die nog een ‘oud’ t-shirt 

aankopen aan de prijs van € 3,00.  

 

7. Fluovestjes. 

Wij starten ook dit schooljaar terug met het gebruik van de fluovestjes.  De kinderen kregen vorig 

jaar van de ouderraad een fluovestje voorzien met het logo van de school. Deze worden dit 

schooljaar opnieuw gebruikt. 

Mogen wij u ook vriendelijk vragen de kinderen goed te motiveren om deze kazuifels ’s morgens en 

’s avonds te dragen? Op die manier dragen wij allen bij tot de verbetering van de veiligheid van 

onze kinderen en de schoolomgeving.  

Gelieve de fluo’s te tekenen met de naam van uw kind, zodat we bij verlies telkens de eigenaar 

kunnen terugvinden. Bedankt voor uw medewerking! 

 

8. Ziektebriefjes en medicatieformulier. 

De kinderen krijgen ziektebriefjes (lagere school) en een medicatieformulier (lagere school en 

kleuters) mee naar huis. De 4 ziektebriefjes kun je gebruiken bij afwezigheid van 1 tot 3 

kalenderdagen. Let wel op dat een weekend mee in de kalenderdagen wordt geteld. Vb. uw kind 

wordt ziek op vrijdag en komt pas de week daarop terug op dinsdag, dan is er een doktersbriefje 

verplicht want uw kind is 4 kalenderdagen afwezig. Zijn de 4 briefjes opgebruikt, is er een 

doktersbriefje nodig, ook als uw kind maar 1 dag ziek is. Op de achterkant van de ziektebriefjes 

kan u altijd nog eens nalezen wat de richtlijnen zijn. 

Het medicatieformulier is verplicht wanneer uw kind in de school medicamenten moet nemen. Wij 

mogen als school geen enkel medicament toedienen zonder dat wij een ingevuld medicatieformulier 

hebben dat door een dokter is ingevuld. Probeer, wanneer u met uw kind naar de dokter moet, dit 

formulier mee te nemen zodat de arts dit kan invullen.  

 

 

           z.o.z. 



9.Voor- en Nabewaking bij Stekelbees. 

Je vindt alle info op de website: www.landelijkekinderopvang.be.  

Enkele nuttige mailadressen en telefoonnummers waarop u Stekelbees kan bereiken: 

admibobrecht@landelijkekinderopvang.be of telefonisch op 03 317 08 87 (maandagvoormiddag) en 

op 03 313 98 27 (woensdagvoormiddag).  

De verantwoordelijke Karin Smout kan u best bereiken via mail ( 

lkbrecht@landelijkekinderopvang.be ) of telefonisch op 03 313 98 27 (maandag en donderdag) en 

03 663 76 80 (dinsdag en vrijdag)  

De infolijn van Landelijke Kinderopvang is bereikbaar tussen 9:00 uur en 14:00 uur op 070 246 

041. 12.  
 

11. Leerplicht. 

Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve dagen. Een gemiddeld schooljaar telt 

tussen de 320 en 330 halve dagen.  

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kunnen 

ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan.  

Opgelet: een 5-jarig kind dat vervroegd instapt in het lager onderwijs is voltijds leerplichtig en 

moet dus elke dag naar school, behalve bij gewettigde afwezigheden.  

 

12. Schoolbrochure 

De nieuwe schoolbrochure (schoolreglement) wordt in de loop van volgende week op de website 

geplaatst. 

 

13. Verhoging tarieven van middagtoezicht en zwemmen. 

In deze rare tijden waar alles steeds maar duurder wordt zijn ook wij genoodzaakt om onze prijzen 

een beetje omhoog te doen.  

In samenspraak met de schoolraad is er besloten om het reftergeld van € 0,50 te verhogen naar 

€ 0,70. 

De inkom van het zwembad is omhoog gegaan van € 1,50 naar € 2,50 per beurt. Het vervoer kunnen 

we voor dit schooljaar hetzelfde houden nl. € 4,50. Het totaal van het zwemmen bedraagt € 7 per 

beurt. 

De turnpakjes blijven van prijs hetzelfde. (zie rubriek 6) 

De tarieven voor de voor- en naschoolse opvang blijven ook hetzelfde als vorig jaar. 

 

14. Abonnementen tijdschriften. 

Vanaf dit schooljaar kunnen jullie niet meer via de school abonnementen op tijdschriften bestellen. 

Jullie kunnen dit rechtstreeks bij de uitgeverijen doen indien u dit wenst.  

http://www.uitgeverijaverbode.be./ voor abonnementen Zonnekind, Dopido,….. 

http://www.blink.nl/ voor abonnementen National Geographic, Bobo, …… 

 

15. Mailadres + algemene gegevens. 

Omdat we de nieuwsbrief elke week gaan doormailen willen we vragen om het volgende in het oog 

te houden. Krijgen jullie de nieuwsbrief aan per mail? Krijgen jullie liever de nieuwsbrief op een 

ander e-mailadres? Of heb je toch nog liever de nieuwsbrief afgedrukt? Is jullie adres, gsm 

nummer,… nog altijd dezelfde? Of zijn er misschien nog dingen die de school moeten weten wat 

betreft de gezondheid van je kind? vb. allergie, medicatie te nemen in de school,…. Geef dit gerust 

door per mail aan Sabine (secretariaat@leonardusschool.be) zodat dit kan aangepast worden in de 

computer. Je hoeft enkel bij een wijziging een mail te sturen. Als alles hetzelfde blijft als vorig 

jaar hoef je niks te sturen. Alvast bedankt! 

 

 

 

Een prettig weekend!                                                                                                   

Het schoolteam.  
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