
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 14 – 09/12/2022 

 

1. Niet vergeten! 

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

- Woensdag, 14 december : fruitdag! 

- Op maandag, 12 december gaan de leerlingen van het 3de leerjaar zwemmen in Hoogstraten. 

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

 

2. Ter herinnering. 

In september kregen jullie een invulbrief mee naar huis dat de attesten voor 

belastingsvermindering wegen 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. 

Ter voorbereiding van de verandering geeft artikel 323/2, 4° van het Wetboek 

Inkomstenbelasting aan opvanginstanties nu al de toelating om de rijksregisternummers (nationaal 

nummer) te verzamelen, te verwerken en mee te delen van de kinderen en jongeren waarvan de 

opvangkosten recht geven op belastingvermindering en van degenen die recht hebben of kunnen 

hebben op een attest. 

Heb je deze informatie nog niet doorgegeven, gelieve dit alsnog in orde te brengen. 

Als je de brief niet meer hebt, mag je deze via mail opvragen bij Sabine van het secretariaat. 

secretariaat@leonardusschool.be 

 

Als we einde 2022 niet over deze informatie beschikken, zullen we niet in staat zijn om een 

attest af te leveren over de opvangkosten die betaald zijn in 2022. 

 

3. Laatste dag voor de kerstvakantie. 

Het eerste trimester eindigt dit schooljaar op vrijdag 23 december 

om 15.20 uur (zoals bij een “normale” schoolweek).  

Er werd vanuit het departement onderwijs geen toelating/instructie 

gegeven om de lessen in het basisonderwijs eerder te stoppen dit 

jaar. Dit gebeurt enkel wanneer kerstavond (24 december) op een 

vrijdag bij de start van de vakantie valt.  

De schooldirectie mag en kan geen toestemming geven om eerder in 

vakantie te vertrekken. 

 

Noteer nu alvast in uw agenda:  

Aansluitend bij het einde van de school op vrijdag 23 december organiseren we opnieuw, net zoals 

voor “corona” een kerstdrink voor ouders en kinderen. De opbrengst van deze drink willen we 

schenken aan “de warmste week”. 

Een prettig weekend!                                                                                              

Het schoolteam.  
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