
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 4 – 23/09/2022 

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

nieuwsbrief ook nog steeds raadplegen via onze website. 

 

1. Niet vergeten! 

- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .  

- Woensdag,  28 september : fruitdag! – Breng je sportclub naar school 

- Op maandag, 26 september  gaan de leerlingen van het 2de  leerjaar zwemmen in Hoogstraten. 

Vergeet je zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!  

- Vrijdag 30 september: veldloop voor de kinderen van onze lagere school 

 

Op maandag, 3 oktober is er een facultatieve verlofdag.  

Er is die dag geen opvang in de school. 
 

2. Medisch toezicht op school. 

Op woensdag, 28  september komt de arts en verpleegkundige van het CLB medisch toezicht doen 

op school voor de leerlingen van het 1ste leerjaar B. Zij krijgen een vaccinatie. De kinderen kregen 

hiervoor een invulbrief en folder mee naar huis.  

 

3. Dag van de sportclub op woensdag, 28 september. 

Op woensdag 28 september krijgen de leerlingen van 

onze school de kans om in sportoutfit naar school te 

komen. Samen met MOEV, de Vlaamse scholen, de lokale 

besturen, sportfederaties en sportclubs roepen we alle 

leerlingen op om in de outfit van hun favoriete 

sport(club) naar school te gaan. Zo treden de kinderen 

op als ambassadeur en kunnen ze hun sportclub in de 

kijker plaatsen.  

 

4. Instemming schoolreglement 2022-2023. 

Zoals elk jaar zijn er enkele kleine aanpassingen aan ons 

schoolreglement. Deze aanpassingen zijn eind vorig 

schooljaar, volgens de regels van het participatiedecreet, besproken in de schoolraad 

(vertegenwoordiging van ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap). Als ouder moet u ook 

instemmen met dit schoolreglement om de inschrijving van uw kind in onze school te bevestigen. 

Hiervoor vind u een formulier op onze website (www.leonardusschool.be). Gelieve dit formulier zo 

snel mogelijk in te vullen.  

Indien u meerdere kinderen heeft op onze school, moet dit formulier voor elk kind afzonderlijk 

worden ingevuld.  

Dank voor uw medewerking! 

http://www.leonardusschool.be/


 

 

5. Schoolkalender 2022-2023. 

De kinderen krijgen vandaag de schoolkalender 2022-2023 van de ouderraad mee naar huis. Er 

zit een briefje met uitleg bij.  

 

6. Veldloop voor onze lagere school 

De sportdienst van de gemeente Brecht 

heeft ons laten weten dat de 

gemeentelijke scholenveldloop ook deze 

herfst niet zal doorgaan. Net zoals de 

voorbije 2 schooljaren willen we de 

kinderen van onze lagere school toch een 

alternatief aanbieden en deelnemen aan 

de “Vlaamse loopweken voor de scholen” 

met onze school.  

Op vrijdag 30 september organiseren 

onze gymleerkrachten in de loop van de 

dag een eigen jogging en competitieve 

veldloop voor onze kinderen op de terreinen achter het voetbalveld.  

Voorzie die dag best een extra paar (sport)schoenen en sportieve kledij voor uw kind. Zeker bij 

regenweer kan het grasveld er drassig bijliggen en is het dragen van de turnpantoffels buiten geen 

optie. 

 

7. Warme kleding. 

We kunnen er niet omheen. De energieprijzen rijzen de pan uit. Ook voor onze school zal het een 

zware financiële dobber worden om onze oude en dus niet zo goed geïsoleerde gebouwen te 

verwarmen. Vooral ook omdat verluchting van de klassen zeker nog altijd heel belangrijk is! Het 

vervelende coronabeestje is immers nog niet verdwenen 

en gezonde frisse lucht is goed voor onze kinderen in de 

klas. Ventillatie (open ramen) is nog steeds de 

boodschap!  

Om de stijgende energiekosten het hoofd te bieden gaan 

we, net zoals op zovele openbare plaatsen, het 

verwarmen van onze lokalen nog wat uitstellen en 

komende winterperiode onze verwarming wat lager 

zetten.  Daarom willen we vragen om jullie kinderen, bij 

koude dagen, warm aan te kleden en dit best in laagjes. 

Zo kunnen kinderen iets uit doen wanneer ze het te warm hebben en iets bij aandoen als ze het 

koud krijgen. Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking!  

 

 

 

Een prettig weekend!                                                                                                   

Het schoolteam.  


