
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 23 – 03 maart 2023. 

1. Niet vergeten! 

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

- Woensdag, 8 maart : fruitdag! 

- Op maandag, 6 maart gaan de leerlingen van het 4de en 6de leerjaar zwemmen in Hoogstraten. 

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

 

Op vrijdag, 10 maart is er geen school wegens pedagogische studiedag! 

 

2. Flyers op onze website :  

- voor de leerlingen van het 6de leerjaar : infoavond Stella Matutina Wuustwezel 

- Flyer Futbalista festival : Voetbalclub Hoogstraten VV 

- Glunderkampen 2023 

3. Nieuws van de ouderraad. 

Het is bijna zo ver! Zoals jullie allemaal al weten gaat er 

26 maart een nieuwe editie door van de garageverkoop 

georganiseerd door de Ouderraad van onze school. De 

laatste week van de inschrijvingen gaat van start, dus 

ben je nog niet ingeschreven voor deze leuke 

activiteit? Stuur dan nog snel een mailtje 

naar garageverkoop.leonardusschool@outlook.com en 

maak je inschrijving in orde! Inschrijven kan nog tot en 

met 12 maart. Veel oprommel- en verkoopplezier!  

 

4. Attesten kinderopvang voor de belastingen. 

In de loop van volgende week zullen de attesten voor kinderopvang doorgemaild worden.  

Kijk na of u deze ontvangen hebt. Kijk zeker ook bij SPAM en ongewenste mails. 

Hebt u het attest niet ontvangen, stuur dan een mailtje naar secretariaat@leonardusschool.be 

zodat we het attest opnieuw kunnen doormailen. 

Even ter herinnering : enkel de bedragen van opvang die in 2022 betaald zijn komen op dit attest! 

Bedragen die in 2023 betaald werden komen op het attest van 2024. 
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5. Op tijd… maar nu ook weer niet te vroeg! 

Onze schoolpoorten openen ’s morgens om 8.15 uur. De laatste tijd merken we dat kinderen reeds 

heel vroeg (zonder toezicht) aan de schoolpoort staan, zowel aan de hoofdingang als langs de 

Kleipikker. Zeker aan de Kleipikker is hier weinig of geen “sociale controle”.  

Wij vragen uitdrukkelijk om de kinderen niet vroeger dan toegelaten aan de schoolpoort achter te 

laten. Kinderen die te vroeg zijn, zullen we doorverwijzen naar de (betalende) voorbewaking. 

 

Ook doen we nogmaals een oproep om bij het brengen van de kinderen 

geen wagens te parkeren in de toegangsweg voor de poort tussen de 

school en het klooster. Ook niet voor “heel eventjes”! Deze ingang 

moet steeds vrij blijven voor de hulpdiensten en achteruit uit deze 

toegang rijden is gevaarlijk wegens weinig tot geen zicht op kinderen 

of ouders die te voet of met de fiets op het voetpad aankomen! Twee 

minuten tijdswinst wegen niet op tegen een ongeval met gewonden … 

 

 

 

6. Gezocht. 

Regelmatig gebeurt het dat een kleuter een ‘ongelukje’ heeft in de klas of in de turnzaal, dat 

geeft helemaal niets, want gelukkig hebben wij verschoonkleren op school zodat de kinderen na 

zo’n ongelukje ook weer droog en schoon naar huis kunnen. Momenteel zitten we een beetje door 

onze voorraad heen vooral voor de grotere kleuters. . . . . Heeft u nog kleuterbroeken, 

onderbroeken (maatje 110-116) en sokken over?  Misschien kleding die uw eigen kinderen niet 

meer passen? Geef ze dan gerust af op het secretariaat. Wij kunnen ze echt heel goed 

gebruiken! Alvast ontzettend bedankt! Het kleuterteam 😊 

Graag verzoeken wij alle ouders om geleende “ongelukjes”  kleding terug te brengen naar school, 

zodat onze voorraad op peil blijft. Alvast bedankt! 

 

7. Opgelet… werken ter hoogte Dorpsstraat 3 

  

Volgend bericht werd ons doorgegeven vanuit de gemeente Brecht: 

 

Ter hoogte van Dorpsstraat 3 zijn er gedurende een hele periode (van 06/03/2023 tot en met 

25/05/2023) werken gepland voor een nieuwbouwproject. 

 
 

Er zal een gedeeltelijke inname zijn van de rijbaan waarbij er een omleiding voorzien wordt.   

 

Verkeer (auto’s) komende van brug 9 richting school dient de omleiding te volgen langs Dijkstraat 

– Prinsstraat – Nieuwstraat.  Fietsers dienen de omleiding te volgen langs Dijkstraat – Kleipikker.  

 

Verkeer komende van de kerk/school kan passeren langs de werken. 

 

 



Omleidingsplan: 

 
 

Een prettig weekend! 

Het schoolteam.  


