
Wilsele, 26 juni 2017 

Beste ouders, 

Het einde van het schooljaar komt nu erg dichtbij. Graag herinneren we u 
eraan dat er de laatste week geen warme maaltijden meer worden 
aangeboden. Op vrijdag namiddag worden de lessen geschorst en is er 
opvang tot 13.30 uur. 

Met het ganse schoolteam kijken wij intussen uit naar schooljaar 2017-2018. De vijfde- en 
zesdeklassers verhuizen naar het gerenoveerde gebouw. Op de klusdag van 3 juli bent u welkom 
indien u een handje wil toesteken (cfr. vorige nieuwsbrief). 
 
De klasverdeling en de personeelsformatie gebeurt tijdens de vakantie. Op de opendeur van 
woensdag 30 augustus van 18.00 tot 20.00 uur kunt u kennismaken met de nieuwe klas en 
leerkracht. 
Wat we u wel kunnen meedelen: 
- de kinderen van de eerste en tweede kleuterklas zullen volgend schooljaar in graadklassen terecht 
komen. Dit ten gevolge van de erg wisselende leerlingenaantallen. 
- voor de zesdeklassers wordt de klas voor bepaalde vakken ontdubbeld. 
- de school kan groepen herverdelen, dit gebeurt als de klassenraad aangeeft dat hier nood aan is. 
Indien dit van toepassing is, wordt u voor de vakantie op de hoogte gebracht. 
 
Al 4 jaar hebben we dezelfde prijs voor het middagtoezichtgeld kunnen hanteren. Financieel is dit 
niet langer houdbaar. In onze schoolraad en door het schoolbestuur werd besloten om het 
middagtoezichtgeld per trimester aan te rekenen om ook voor administratieve verlichting te 
zorgen.  
Vanaf september worden de volgende tarieven gebruikt: eerste trimester €25, tweede trimester 
€20, derde trimester €15. U kunt in september intekenen voor  voltijdse of deeltijdse aanwezigheid. 
De sociale tarieven zullen gehanteerd blijven zoals vorige jaren. 

Het schoolteam ‘De Bosstraat’ wenst u en de kinderen een fijne vakantie! 
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Instapdagen  

 de eerste schooldag na de zomervakantie: 1 september 2017 
 de eerste schooldag na de herfstvakantie: 6 november 2017 
 de eerste schooldag na de kerstvakantie: 8 januari 2018 
 de eerste schooldag van februari: 1 februari 2018 
 de eerste schooldag na de krokusvakantie: 19 februari 2018 
 de eerste schooldag na de paasvakantie: 16 april 2018 
 de eerste schooldag na Hemelvaartsdag: 14 mei 2018 

 
Vakantie en verlofdagen 

 maandag 2 oktober 2017: lokale verlofdag 
 woensdag 18 oktober 2017: pedagogische studiedag 
 maandag 30 oktober 2017 t.e.m. zondag 5 november 2017: herfstvakantie 
 maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018: kerstvakantie 
 woensdag 31 januari 2018: lokale verlofdag 
 maandag 12 februari 2018 t.e.m. zondag 18 februari 2018: krokusvakantie 
 maandag 2 april 2018 t.e.m. zondag 15 april 2018: paasvakantie 
 dinsdag 1 mei 2018: feest van de arbeid 
 woensdag 9 mei 2018: lokale verlofdag 
 donderdag 10 mei 2018: Hemelvaartsdag 
 vrijdag 11 mei 2018: brugdag 
 maandag 21 mei 2018: pinkstermaandag  
 vrijdag 1 juni 2018: pedagogische studiedag 
 vrijdag 29 juni 2018: schorsing van de lessen in de namiddag 

 
Activiteiten 

 woensdag 30 augustus 2017: opendeurdag 18.00 u. – 20.00 u. 
 vrijdag 15 september 2017: ijsjesdag 
 vrijdag 22 september 2017: strapdag 
 woensdag 11 oktober 2017: grootouderfeest kleuterschool 
 zondag 15 oktober 2017: brunch 
 zondag 22 oktober 2017: brunch 
 vrijdag 10 november 2017: hotdogdag 
 dinsdag 5 december 2017: Sinterklaas 
 vrijdag 15 december 2017: kerstmarkt 
 woensdag 7 februari 2018: carnaval 
 woensdag 21 februari 2018: openklasdag 9.00 u. – 12.00 u. 
 donderdag 8 maart 2018: openklasdag 14.00 u. – 18.00 u. 
 vrijdag 23 maart 2018: hotdogdag 
 vrijdag 20 april 2018: sleep-in 3de kleuterklas 
 dinsdag 8 mei 2018: mama’s feest 
 woensdag 30 mei 2018: sportdag kleuterschool en 1ste leerjaar 
 donderdag 31 mei 2018: sportdag lagere school 

 
Meerdaagse uitstappen 

 openluchtklassen 1ste graad: maandag 12 maart t.e.m. woensdag 14 maart 2018 
 zeeklassen 2de graad: dinsdag 22 mei t.e.m. vrijdag 25 mei 2018 
 bosklassen 3de graad: maandag 12 maart t.e.m. vrijdag 16 maart 2018 
 
 

School- en studietoelagen 2017-2018 

Het indienen van een aanvraag voor het school- en academiejaar 2017-2018 kan vanaf 1 augustus 
2017 t.e.m. 1 juni 2018.  U kan uw aanvraag online indienen via www.studietoelagen.be of op 
papier. Papieren versies zijn te verkrijgen op het secretariaat. 

http://www.studietoelagen/

