
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 5 – 30/09/2022 

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,  5 oktober : fruitdag! 

- Geen zwemmen voor de leerlingen van het 2de leerjaar wegens vrije dag! 

 

Maandag is het een vrije dag! 

Er is die dag geen opvang in de school. 
 

2. Attesten kinderopvang.  

De attesten voor belastingvermindering wegens kinderopvang zullen veranderen. De verandering is 

door de fiscus aangekondigd voor de opvangkosten die in 2022 betaald worden en waarvoor je in 

2023 recht zult hebben op een attest. We gaven hiervoor al een brief mee naar huis. Gelieve het 

invulstrookje ten laatste op vrijdag, 7 oktober aan de juf te bezorgen. 
 

3.Jaarlijkse vlaaienslag van de ouderraad. 

Het wordt weer smullen geblazen want de jaarlijkse vlaaien en wafels komen er aan. We hebben 

dit jaar gekozen voor de smakelijke Limburgse vlaaien aangevuld met brownies en heerlijke wafels.  

Jullie kregen in de loop van de voorbije week een bundeltje met de nodige informatie. Gelieve deze 

goed te lezen, de instructies te volgen en alles 

terug aan de juf te bezorgen in een gesloten 

enveloppe, ten laatste op vrijdag 14 oktober 

2022.   

Dit jaar willen we jullie ook de kans geven om de 

betaling te doen via overschrijving. Vergeten 

jullie dan zeker niet de naam en klas van je kind 

te vermelden  bij de overschrijving en het 

samenvattingsblad aan de juf te bezorgen.    

 

De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor de aankoop van nieuw educatief materiaal op de 

school. In de loop van het schooljaar houden we jullie op de hoogte van wat we dit schooljaar met 

de opbrengst van onze diverse activiteiten realiseerden. Onlangs heeft de ouderraad een bijdrage 

geleverd voor het speeltoestel, de boom met bank op de speelplaats van de lagere school en voor 

het huishoudgeld.  

Alvast bedankt voor jullie inzet! Weet dat dit geen verplichting met zich meebrengt.  

 

 



 

 

 

 

4. Instemming schoolreglement 2022-2023. (NIET VERGETEN) 

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. 

 

5. Snotneusjes. 

De herfst is in het land en ook de tijd van het snotteren is weer aangebroken. Daarom willen we 

een oproep doen om een doos/pakje papieren zakdoekjes met je kind mee te geven zodat ze naar 

hartenlust kunnen doorsnotteren. Alvast bedankt! 

 

 
 

 

 

Een prettig weekend!                                                                                                   

Het schoolteam.  


